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Гаряче водопостачання
Гідроелектростанція
Дніпровська водна станція
Дугова ртутна лампа
Енергосервісна компанія
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Європейський інвестиційний банк
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КП «ГВП»

–

МБРР
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МФО
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–
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ПАТ
ПДВ
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ПЕР
ПНС
СК
ТЕЦ
ТНП
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–
–
–
–
–
–
–
–

Житлово-будівельний кооператив
Індивідуальний тепловий пункт
Київська міська державна адміністрація
Комунальне підприємство
Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях міста Києва»
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Міський енергетичний план
Міжнародна фінансова організація
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
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Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
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Прибуток на додану вартість
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ТПВ
ФЧТ
DPP
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NPV
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–
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SEAP
USAID
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Фонд чистих технологій
Дисконтований строк окупності
Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля
Енергетичний перфоманс- контрактинг
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–
найменування документу «Sustainable Energy Action Plan»)
– Агентства США з міжнародного розвитку
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РЕЗЮМЕ
Реєстр інвестиційних проектів є документом, в якому наведений стислий опис інвестиційних
проектів. Призначенням цього документу є представлення менеджменту міста, банківським
установам та потенційним інвесторам загальних технічних та економічних характеристик
інвестиційних проектів, які розроблені в рамках Плану дій сталого енергетичного розвитку
(далі –ПДСЕР) міста Києва.
Виконання робіт з розробки ПДСЕР м. Києва здійснено компанією ТОВ ЕСКО «Екологічні
Системи» в рамках проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні», який реалізує компанія
IRG (International Resources Group) в межах договору № 120000.1000-РО-ECO-04 від 14.01.2015 р. за
сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
ПДСЕР Києва є документом, який базується інвестиційних проектах та проектних пропозиціях з
наступних джерелах:
 Міський енергетичний план Києва 2012–2016 рр. (МЕП);
 проект Програми енергоефективної трансформації міста Києва (в рамках проекту
Світового Банку СЕЕТІ – Ініціатива енергоефективної трансформації міст);
 Інвестиційні програми та плани комунальних та енергетичних компаній (КП «ГВП»,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК «Київводоканал», КП ЕЗО «Київміськсвітло»,
КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен»);
 Програми економічного і соціального розвитку міста Києва;
 проектні пропозиції підрядників Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні» (ПЕФ «ОптімЕнерго» та ТОВ «ЕСКО «Екологічні Системи»).
Основні цілі ПДСЕР Києва включають наступне:
 зниження в 3-4 рази потреби в тепловій енергії на опалення в 4 933 житлових та 1 682-х
установах бюджетної сфери;
 зниження споживання природного газу в системі теплопостачання на 40%;
 виробництво понад 1 150 ГВт·год енергії за рахунок використання альтернативних джерел
енергії;
 скорочення обсягу викидів СО2 на 25,6% від базового 2013 року, за допомогою ефективного
використання енергоресурсів та збільшення частки впровадження альтернативних джерел
енергії в структурі енергоносіїв, що в повній мірі забезпечить сталий енергетичний розвиток
міста, відповідно до вимог Угоди мерів.
Досягнення поставлених цілей забезпечить зниження залежності Києва від дорогого та
дефіцитного природного газу, знизить ризики виникнення кризових явищ в житлово-комунальній
інфраструктурі міста за рахунок ефективного використання енергоресурсів та збільшення частки
використання альтернативних джерел енергії в структурі енергоносіїв, що в повній мірі забезпечить
сталий енергетичний розвиток міста, відповідно до вимог Угоди Мерів.
Сектори охоплення ПДСЕР Києва:
 установи бюджетної сфери;
 житлові будівлі;
 система теплопостачання;
 система водопостачання та водовідведення;
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 система зовнішнього освітлення;
 громадський транспорт.
Основні задачі ПДСЕР Києва:
 створення єдиного інвестиційного простору Києва;
 створення муніципальної системи енергетичного менеджменту, яка охоплює всі бюджетні
установи та комунальну інфраструктуру Києва;
 створення кадастру викидів парникових газів Києва ;
 реалізація інвестиційних проектів, які направлені на:
- зниження споживання теплової енергії за рахунок термомодернізації житлових та будівель
бюджетної сфери;
- зниження споживання природного газу на теплопостачання;
-

зниження споживання електроенергії бюджетними установами, енергетичними та
комунальними підприємствами міста (теплопостачання, водопостачання та водовідведення,
зовнішнє освітлення);

-

впровадження альтернативних джерел енергії в енергетичний баланс міста (реконструкція
сміттєспалювального заводу «Енергія» в сміттєспалювальну ТЕЦ, будівництво біопаливних
ТЕЦ і котелень, установка теплових насосів та сонячних теплових колекторів, будівництво
міні-ГЕС на стічних водах).

 підготовка та реалізація комплексу маловитратних програм в якості «м'яких» заходів для
змінення енергетичної політики, інвестиційного клімату та залучення громадськості Києва до
участі в енергетичних проектах і програмах енергоефективної модернізації міста, а також для
популяризації енерго- та ресурсозбереження, використання відновлювальних джерел енергії.
При вирішенні зазначених задач очікується отримання наступних ефектів:
екологічні:
 зниження викидів парникових газів;
політичні:
 зниження залежності теплоенергетики Києва від імпортного газу;
 підвищення енергетичної безпеки міста;
 удосконалення системи управління енергоспоживанням в комунальному господарстві Києва;
економічні:
 зниження платежів на оплату паливно-енергетичних ресурсів в витратній частині бюджету міста;
 збільшення приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури міста;
 збільшення податкових надходжень за рахунок розвитку місцевого бізнесу, ринку матеріалів та
обладнання;
соціальні:
 уповільнення темпів зростання тарифів на теплову енергію для споживачів категорії
«Населення» і «Бюджетна сфера»;
 збільшення кількості робочих місць;
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 покращення якості послуг з теплопостачання, питного водопостачання споживачів;
 підвищення рівня теплового комфорту в громадських та житлових будівлях;
 подовження строку експлуатації багатоповерхових будівель міста на 50 років;
 покращення зовнішнього вигляду громадських та житлових будівель міста;
 формування ощадливого відношення споживачів до енергоресурсів.
Зведені результати реалізації ПДСЕР Києва наведені в таблиці 1. Зведені техніко-економічні
показники інвестиційних проектів наведені в таблиці 2.
На рисунках 1-2 наведені діаграми для ілюстрації очікуваних результатів від реалізації
інвестиційних проектів ПДСЕР Києва. На рисунках 3-4 наведені енергетичний та кліматичний
баланси до 2030 року для ілюстрації очікуваного зниження споживання ПЕР та зниження викидів
СО2 від реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР Києва.

Таблиця 1. Очікувані результати від реалізації ПДСЕР Києва
Одиниці
Базове
вимірювання значення

№

Показники

1

Економія паливно-енергетичних
ресурсів (ПЕР)

ГВт·год/рік

Зниження споживання теплової
енергії, у т.ч.:
 установи бюджетної сфери*

1.1

%

Значення

%

25 890,1

2 813,4

10,9%

9 012,1

34,8%

тис. Гкал/рік

13 481,1

1 698,9

12,6%

6 741,5

50,0%

тис. Гкал/рік

966,1

144,8

15,0%

635,8

65,8%

тис. Гкал/рік

10 810,0

454,0

4,2%

5 063,6

46,8%

млн м³/рік

2 152,4

221,9

10,3%

887,8

41,2%

ГВт·год/рік

7 122,3

299,0

4,2%

371,8

5,2%

 установи бюджетної сфери*

ГВт·год/рік

147,0

2,3

1,5%

2,3

1,5%

 ПАТ «АК «Київводоканал»

ГВт·год/рік

378,3

8,5

2,2%

70,3

18,6%

 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

ГВт·год/рік

795,7

242,5

30,5%

242,5

30,5%

 КП ЕЗО «Київміськсвітло»

ГВт·год/рік

61,2

9,2

15,0%

9,2

15,0%

ГВт·год/рік

378,5

36,6

9,7%

47,5

12,6%

ГВт·год/рік

22 800,8

1 141,4

5,0%

1 178,2

5,2%

 теплова енергія

тис. Гкал/рік

13 481,1

629,3

4,7%

661,0

4,9%

 електрична енергія

ГВт·год/рік

7 122,3

198,0

2,8%

199,6

2,8%

Зниження викидів СО2

тис. т/рік

12 734,3

973,6

7,6%

3 265,5

25,6%

 КП «Київський метрополітен»
та КП «Київпастранс»
Виробництво енергії з
альтернативних джерел енергії

3

* –міського підпорядкування

8

2030 рік

Значення

 багатоповерхові житлові
будівлі
Зниження споживання
1.2 природного газу
теплопостачальними компаніями
Зниження споживання
1.3
електроенергії, у т.ч.:

2

2020 рік
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12 734

11 761

4 000

26%

3 266

9 469

2 000

0

0

2013
2020
2030
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Рисунок 3. Енергетичний баланс Києва до 2030 року
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Рисунок 4. Кліматичний баланс Києва до 2030 року
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РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Обсяг
фінансування,
без ПДВ

Найменування

Період
реалізації

№

Джерело пропозиції

Таблиця 2. Зведені техніко-економічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР Київ

рр.

млн грн

млн USD

3

4

*8

2014-2020
2015

5
20 553,4
3 243,1
177,1

6
898,4
141,6
7,7

*2, *8

2015-2017

97,3

4,2

*2, *8

2015-2017

55,4

2,4

1.4 Енергозбереження (заміна електрообладнання харчоблоків)

*2, *8

2014

8,9

0,4

1.5 Термомодернізація 1 014-ти будівель освітніх закладів (етап I)

*1,*3

2016-2020

1 890,3

82,5

1.6 Термомодернізація 566-ти будівель охорони здоров’я (етап I)

*3, *8

2017-2020

823,3

36,0

*3, *8

2017-2020

190,8

8,3

2015-2020

7 032,2

307,1

*1,*2

2015

27,9

1,2

*1

2016-2020

7 004,3

305,9

2015-2020

5 290,0

231,0

*8

2015-2016

17,7

0,8

*2

2015-2017

41,7

1,8

*3, *4

2017-2020

1 328,2

58,0

*1,*3,
*4

2017-2020

755,7

33,0

3.5 Будівництво 8-ми біопаливних котелень

*3, *4

2017-2020

435,1

19,0

3.6 Будівництво 2-х біопаливних ТЕЦ

*3, *4

2017-2020

1 488,5

65,0

3.7 Реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія»

*1,*3

2017-2020

709,9

31,0

3.8 Встановлення 4-х теплових насосів в технологічну схему ТЕЦ

*4

2017-2020

41,7

1,8

3.9 Децентралізація 970-ти центральних теплових пунктів (етап I)

*1,*3

2017-2020

416,1

18,2

*1,*10

2016-2020

55,4

2,4

1

2
ПРОЕКТИ НА ПЕРІОД ДО 2020 р.
1
Установи бюджетної сфери
1.1 Термосанація у бюджетних установах міста Києва
Реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної
1.2 сфери та об’єктів комунальної власності, в тому числі із
застосуванням альтернативних джерел енергії (біокотли)
Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів
1.3 бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел
енергії (сонячні колектори)

1.7
2

Термомодернізація 90-та адміністративних будівель та будівель
закладів культури (етап I)
Житлові будівлі

2.1 Встановлення ІТП в житлових будинках
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.10

Термомодернізація 433-х житлових будинків (житлові масиви
«Мінський», «Теремки», «Виноградар»)
Система теплопостачання
Використання відновлюваних джерел енергії для
теплозабезпечення житлового масиву ДВС
Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної
форми власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з
програмно-апаратною частиною диспетчеризації
Установка конденсаційних економайзерів для охолодження
димових газів
Реконструкція насосних станцій та установка гідромуфт на
котельнях

Реконструкція 48-ми котелень з заміною котлів НІІСТУ-5 та
«Універсал» СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго»

*1 – Міський енергетичний план міста Києва 2012-2016 рр., *2 – Програма економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2015 р., *3 – Програма енергоефективної трансформації міста Києва в рамках Ініціативи енергоефективної
трансформації міст (Світовий Банк),
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РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Річний обсяг
економії та
заміщення
природного газу

Річний обсяг
економії та
місцевого
виробництва
електроенергії

Річний обсяг
зниження викидів
СО2

тис. Гкал

млн м³

ГВт·год

тис. т

млн USD

років

%

кВт·год/USD

1
1.1

8
2 813,4
198,9
31,5

9
1 698,9
169,1
26,1

10
222,8
24,8
3,2

11
528,0
2,3
1,1

12
1 200,5
65,8
11,1

13
714,7
53,0
34,7

14
4,3

15
38,7

16
4,1

1.2

26,7

23,0

2,8

-

8,7

4,5

8,2

18,2

6,3

1.3

1,4

1,2

0,2

-

0,5

-0,4

-

4,9

0,6

1.4

1,2

-

-

1,2

1,3

0,3

10,0

14,8

3,1

1.5

91,2

78,4

12,4

-

29,2

10,1

14,0

12,7

1,1

1.6

38,2

32,8

5,2

-

12,1

3,2

15,0

12,0

1,1

1.7

8,7

7,5

1,2

-

2,9

0,7

11,0

12,2

1,2

2

528,1

454,0

55,8

-

172,6

33,1

-

-

-

2.1

12,2

10,5

1,3

-

4,0

14,4

3,6

58,6

10,0

2.2

515,8

443,5

54,6

-

168,6

18,6

8,9

18,3

1,7

3

1 768,3

882,8

141,2

440,5

797,8

604,6

-

-

-

3.1

5,1

3,3

0,5

-

1,3

1,2

8,1

19,8

6,5

3.2

31,4

27,0

4,3

-

10,3

37,4

3,2

81,3

17,3

3.3

260,0

170,1

27,2

-

52,5

91,8

3,0

43,1

4,5

3.4

242,5

-

-

242,5

263,0

120,5

1,0

102,9

7,3

3.5

258,5

169,1

27,1

-

64,3

38,1

2,0

89,4

13,6

3.6

510,0

233,0

37,3

160,0

262,1

125,5

2,0

31,4

7,8

3.7

338,0

199,7

31,9

38,0

117,1

141,2

1,0

57,3

10,9

3.8

49,7

32,5

5,2

-

10,0

23,7

2,0

107,4

27,3

3.9

50,2

33,1

5,3

-

12,6

15,9

6,0

26,9

2,8

3.10

22,9

15,0

2,4

-

4,6

9,3

4,2

38,2

9,5

7

Питома економія
на одиницю
інвестицій

Річний обсяг
економії та
виробництва
теплової енергії

ГВт·год

№

Чистий
інтегральний
дисконтований
прибуток (NPV)
Дисконтований
термін окупності
(DPP)
Внутрішня
норма
рентабельності
(IRR)

Економія
енергоресурсів

Таблиця 2. Зведені техніко-економічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР Київ (продовження)

*4 – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», *5 – Проект розвитку міської інфраструктури – 2 (МБРР), *6 – ПАТ «АК «Київводоканал»,
*7 – Департамент транспортної інфраструктури, *8 – КП «ГВП», *9 – ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи»,
*10 – ПЕФ «ОптімЕнерго», *11 – КП ЕЗО «Киівміськсвітло».
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РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

1
4

2
Система водопостачання та водовідведення
Модернізація системи водопостачання та водовідведення в
4.1 рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» за
підтримки МБРР
Реконструкція НВС-ІІ підйому «Дарницька» Деснянської
4.2
водопровідної станції
4.3 Будівництво міні-ГЕС на очисних спорудах
5
6

рр.

млн грн

млн USD

3

4
2016-2020

5
301,6

6
13,2

*5, *6

2016-2020

260,4

11,4

*3, *6

2019-2020

34,4

1,5

*3

2017-2019

6,9

0,3

2017-2020

115,0

5,0

*3, *11 2017-2020

115,0

5,0

Система зовнішнього освітлення

5.1 Модернізація 15 700 вуличних світильників

Обсяг
фінансування,
без ПДВ

Найменування

Період
реалізації

№

Джерело пропозиції

Таблиця 2. Зведені техніко-економічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР Київ (продовження)

Громадський транспорт

2015-2018

4 105,4

179,3

*7

2015-2016

963,3

42,1

6.2 Модернізація систем освітлення вагонів метрополітену

*3, *7

2017-2018

4,8

0,2

6.3 Модернізація рухомого складу метрополітену

*3, *7

2015-2017

3 137,3

137,0

*10

2016-2020

465,9

21,2

2021-2025
2021-2025
2021-2025

123 194,9
12 667,6
8 414,7
3 413,2

5 379,7
553,2
367,5
149,0

2021-2022

152,7

6,7

2021-2025

687,0

30,0

2021-2029
2021-2029
2021-2030
2021-2030
2016-2025

85 638,9
85 638,9
1 301,4
1 301,4
20 610,0

3 739,7
3 739,7
56,8
56,8
900,0

*6

2016-2025

20 610,0

900,0

*3, *7

2021-2025
2021-2025

2 977,0
2 977,0
143 748,3

130,0
130,0
6 278,1

6.1 Оновлення парку тролейбусів

7

Система енергетичного менеджменту

ПРОЕКТИ НА ПЕРІОД 2021-2030 рр.
1
Установи бюджетної сфери
1.1 Термомодернізація 1 014-ти будівель освітніх закладів (етап II) *1,*3
1.2 Термомодернізація 566-ти будівель охорони здоров'я (етап II)
*3, *8
Термомодернізація 90-та адміністративних будівель та
1.3
*3, *8
будівель закладів культури (етап II)
Переведення теплопостачання 300 будівель установ
1.4 бюджетної сфери на використання відновлювальних джерел
енергії та альтернативних видів палива
2
Житлові будівлі
2.1 Термомодернізація 4 500 житлових будинків
3
Система теплопостачання
3.1 Децентралізація 970-ти центральних теплових пунктів (етап II)
4
Система питного водопостачання та водовідведення
Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і
4.1 будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації
5
Громадський транспорт
5.1 Оновлення парку трамвайних вагонів
Всього ПДСЕР

*1,*3,
*8

*9
*1,*3

*1 – Міський енергетичний план міста Києва 2012-2016 рр., *2 – Програма економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2015 р., *3 – Програма енергоефективної трансформації міста Києва в рамках Ініціативи енергоефективної
трансформації міст (Світовий Банк),
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РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Економія
енергоресурсів

Річний обсяг
економії та
виробництва
теплової енергії

Річний обсяг
економії та
заміщення
природного газу

Річний обсяг
економії та
місцевого
виробництва
електроенергії

Річний обсяг
зниження
викидів СО2

Чистий
інтегральний
дисконтований
прибуток (NPV)

Дисконтований
термін окупності
(DPP)

Внутрішня
норма
рентабельності
(IRR)

Питома економія
на одиницю
інвестицій

Таблиця 2. Зведені техніко-економічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР Київ (закінчення)

ГВт·год

тис. Гкал

млн м³

ГВт·год

тис. т

млн USD

років

%

кВт·год/USD

7
4

8
10,1

9
-

10
-

11
10,1

12
10,9

13
37,6

14
-

15
-

16
-

4.1

6,6

-

-

6,6

7,2

36,0

-

21,0

0,6

4.2

1,9

-

-

1,9

2,0

0,2

10,0

13,9

1,2

4.3
5

1,6
9,2

-

-

1,6
9,2

1,7
10,0

1,3
2,2

2,0
-

60,3
-

5,3
-

5.1

9,2

-

-

9,2

10,0

2,2

8,0

24,0

1,8

6

36,6

-

-

36,6

39,7

-

-

-

-

6.1

24,4

-

-

24,4

26,5

-28,9

-

-

0,6

6.2

0,5

-

-

0,5

0,5

-0,1

-

-

2,4

6.3

11,7

-

-

11,7

12,6

-97,1

-

-

0,1

7

262,4

193,1

0,9

29,4

103,7

11,3

3,2

33,0

12,4

1
1.1
1.2

6 198,7
608,0
406,0
158,1

5 235,6
522,6
348,9
136,0

665,9
82,4
55,2
21,3

72,8
-

2 065,1
194,4
130,1
50,3

407,1
61,0
44,8
13,4

14,0
15,0

12,7
12,0

1,1
1,1

1.3

7,0

6,0

0,9

-

2,3

0,5

15,0

11,8

1,0

1.4

36,9

31,7

5,0

-

11,7

2,3

11,0

12,2

1,2

2

5 361,0

4 609,6

566,9

-

1 752,4

296,2

-

-

-

2.1

5 361,0

4 609,6

566,9

-

1 752,4

296,2

3
3.1
4

157,0
157,0
61,8

103,4
103,4
-

16,5
16,5
-

61,8

39,3
39,3
67,0

49,9
49,9
-

7,3
6,0
-

22,1
26,9
-

1,4
2,8
-

4.1

61,8

-

-

61,8

67,0

-651,7

-

-

0,1

5
5.1

11,0
11,0
9 012,1

6 934,5

888,7

11,0
11,0
600,7

11,9
11,9
3 265,5

-96,4
1 148,8

-

-

0,1

№

*4 – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», *5 – Проект розвитку міської інфраструктури – 2 (МБРР), *6 – ПАТ «АК «Київводоканал»,
*7 – Департамент транспортної інфраструктури, *8 – КП «ГВП», *9 – ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи»,
*10 – ПЕФ «ОптімЕнерго», *11 – КП ЕЗО «Київміськсвітло».
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РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
1. УСТАНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
1.1. Термосанація у бюджетних установах міста Києва
Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Термосанація у бюджетних установах міста Києва

Мета проекту

 зниження споживання теплової енергії на опалення будівель бюджетних установ в
середньому на 65%;
 зниження споживання електричної енергії на потреби освітлення будівель
бюджетних установ на 60%;
 зниження споживання первинної енергії (природного газу) та викидів СО2;
 скорочення видатків з міського бюджету на оплату енергоресурсів.

Проект входить до «Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік».
В рамках реалізації проекту передбачається впровадження наступних
енергоефективних заходів:
 термосанація 12-ти закладів освіти (термомодернізація зовнішніх стін,
термомодернізація дахового перекриття, заміна вікон на енергоефективні та
реконструкція внутрішньої системи опалення та вентиляції будівель);
 встановлення в 24-х закладах бюджетної сфери та модернізація в 200-х
закладах бюджетної сфери обладнання індивідуальних теплових пунктів
(встановлення ІТП, реновація обладнання теплових пунктів та внутрішньої системи
опалення, організація централізованого обслуговування обладнання ІТП,
впровадження системи енергоменеджменту);
 модернізація системи освітлення в 33-х закладах бюджетної сфери (заміна ламп
розжарювання та застарілих люмінесцентних світильників на сучасні світильники з
енергоефективними люмінесцентними лампами, що оснащені електронним ПРА та
світлодіодні світильники, впровадження системи автоматичного управління
системою освітлення).
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання
теплової енергії на опалення та електричної енергії на потреби освітлення будівель
бюджетної сфери.
Більш детальна інформація приведена в Бізнес-плані «Термосанація» у бюджетних
установах міста Києва/«Укладання енергосервісних контрактів щодо
впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах міста Києва»,
що розроблено КП «ГВП».
Відвідувачі будівель бюджетної сфери (вихованці, учні, хворі, працівники закладу)
Цільова група
Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА
Власник проекту
Всього, в тому числі:
48,6 ГВт·год
Базове
Теплова енергія
46,8 ГВт·год
40,2 тис. Гкал
енергоспоживання
Природний газ
4,9 млн м³
(2013 р.)
Електрична енергія
1,8 ГВт·год
Зниження
Всього, в тому числі:
31,5 ГВт·год
енергоспоживання
Теплова енергія
30,4 ГВт·год
26,1 тис. Гкал
Природний газ
3,2 млн м³
Електрична енергія
1,1 ГВт·год
Зниження витрат на ремонт, обслуговування та експлуатацію будівель. Подовження
Додаткові
Експлуатаційні
терміну експлуатації будівель та внутрішніх інженерних систем (у т.ч. освітлення).
вигоди від
реалізації
Скорочення обсягів викидів СО2 на 11,1 тис. т. Зниження теплового забруднення
Екологічні
проекту
навколишнього середовища. Екологічна безпечність нових ламп освітлення.
Забезпечення нормативних комфортних умов в опалювальних приміщеннях.
Підвищення зовнішньої привабливості будівель. Зниження втомлюваності зору учнів,
Соціальні
вихованців та працівників закладу та сприяння підвищенню ефективності
навчального процесу.
Зниження витрат з бюджету на оплату енергоресурсів. Збільшення балансової
Інші
вартості будівель.
Строк реалізації проекту 2015 р.
20 років
Строк життя проекту
Опис проекту
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Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Термосанація у бюджетних установах міста Києва

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
177,1 млн грн
7,7 млн USD
Проектні роботи
14,2 млн грн
0,6 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
1 15,1 млн грн
5,0 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
21,3 млн грн
0,9 млн USD
Непередбачені витрати
26,6 млн грн
1,2 млн USD
1. Позика NEFCO: 59%
 процентна ставка по кредиту: 6,9%;
 період повернення кредиту: 8 років;
 відстрочення погашення кредиту: 2 роки;
2. Грант E5P: 18%;
3. Кошти міського бюджету: 23%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
794,2 млн грн 34,7 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
4,3 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
38,7 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
4,5
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
4,1 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 31,0% до 52,5%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,85).
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
IRR в межах від 28,7% до 48,2%, що є некритичним для інвестиційної привабливості
проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу
економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,84).
Зміна обсягу економії електричної енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 38,5% до 38,8%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується дуже низькою чутливістю значення
IRR до зміни обсягу економії електричної енергії (коефіцієнт еластичності E=0,01).

Джерела і умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

IRR
55%
45%

52,5%
38,5%

35%
25%
15%

28,7%

46,8%
38,5%
32,1%

42,3%

Чутливість IRR

38,6%

38,7%

38,7%

35,4%

-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат
до зміни рівня економії електроенергії

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

41,9%
35,7%

0%

45,1%
38,8%
33,1%

48,2%
38,8%
31,0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії теплової енергії

Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту
ЕСКО-модель є не опробуваною в умовах України
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій планується у 2015 році. Економічний ефект від реалізації
проекту настає через рік та зростає щорічно (внаслідок росту цін на ПЕР з
накопичувальним підсумком).
млн USD
9

Інвестиції

Економія

6
3
0
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1.2. Реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери та об’єктів комунальної
власності, в тому числі із застосуванням альтернативних джерел енергії (біокотли)
Сектор
Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)
Реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери та
об’єктів
комунальної
власності,
в
тому
числі
із
застосуванням
альтернативних джерел енергії (біокотли)
 зниження споживання природного газу на потреби теплопостачання будівель за рахунок
використання альтернативних джерел енергії (Директива ЄС про використання
відновлювальних джерел енергії);
 досягнення цілей по зниженню викидів парникових газів (зокрема СО2) ;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг теплопостачання
Проект входить до «Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік».
В рамках реалізації проекту передбачається впровадження наступних енергоефективних
заходів:
 заміна морально застарілих енергоємних котлів на існуючих котельнях на твердопаливні
котли із застосуванням альтернативних видів палива;
 будівництво нових котелень з твердопаливними котлами із застосуванням
альтернативних видів палива для заміщення природного газу на потреби
централізованого теплопостачання
 встановлення нового допоміжного обладнання на існуючих та новозбудованих
котельнях закладів бюджетної сфери;
 реконструкція розподільних теплових мереж з перекладкою (за необхідністю);
 реконструкція внутрішніх мереж теплопостачання, гарячого водопостачання із заміною
існуючих трубопроводів, арматури та прокладення рециркуляції гарячої води (за
необхідністю).
До обсягу охоплення проекту підпадають 16 бюджетних установ, що утримуються за
рахунок міського бюджету та визначені розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 01.12.2014 року №1399.

Цільова група

Київська міська державна адміністрація

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)
Заміщення
енергоресурсів
Додаткові
Експлуатаційні
вигоди від
реалізації
Екологічні
проекту

Природний газ*

117,6 млн м³

Теплова енергія*

966,2 тис. Гкал

Природний газ

26,7 ГВт·год

2,8 млн м³

Нижчі експлуатаційні витрати. Нижчі витрати на поточне обслуговування.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 8,7 тис. т

Соціальні

Створення додаткових робочих місць в місті (технічне обслуговування обладнання,
постачання палива).

Інші

Підвищення надійності теплопостачання будівель. Зниження витрат з бюджету на оплату
послуги опалення будівель. Збільшення балансової вартості будівель.

Строк реалізації проекту

2015-2017 рр.

Строк життя проекту

20 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

* – всього по сектору
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1 123,6 ГВт·год

97,3

млн грн

4,2

млн USD

7,8

млн грн

0,3

млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

43,8

млн грн

1,9

млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

31,1

млн грн

1,4

млн USD

Непередбачені витрати

14,6

млн грн

0,6

млн USD

Проектні роботи

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор
Найменування проекту
Джерела і умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)
Реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери та
об’єктів комунальної власності, в тому числі із застосуванням
альтернативних джерел енергії (біокотли)
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 15 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування - бюджет розвитку міста: 10%...20%;
3. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р): 5%...10%
Чистий дисконтований дохід (NPV)
103,8 млн грн
4,5 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
8,2 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
18,2 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
1,1
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
6,3 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 13,6% до 26,1%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,06).
Зміна обсягу рівня заміщення природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 9,5% до 26,0%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу заміщення природного газу (коефіцієнт еластичності E=1,49).
IRR
29%

26,1%

24%

Чутливість IRR
22,9%

19%
14%

9,5%

12,6%

20,3%

18,2%

20,8%

15,4%

16,4%

23,4%

14,9%

26,0%

13,6%

9%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня заміщення природного газу

Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Альтернатива: державно-приватне партнерство
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, чіткість та гарантованість повернення коштів
Детальна та чітка схема контракту з приватним інвестором або ЕСКО
Спроможність оператора до організації належної експлуатації обладнання та
забезпечення сталого технічного стану обладнання
Залучення інвестицій виконується поступово (від 3-х до 8-ми об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
2,5

Інвестиції

Економія

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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1.3. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням
відновлювальних джерел енергії (сонячні колектори)
Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із
застосуванням відновлювальних джерел енергії (сонячні колектори)

Мета проекту

Опис проекту

 зниження споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання та для
підігріву води для басейнів громадських будівель за рахунок використання
альтернативних джерел енергії (Директива ЄС про використання відновлювальних
джерел енергії);
 досягнення цілей по зниженню викидів парникових газів (зокрема СО2) ;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг гарячого водопостачання
бюджетних будівель
Проект входить до «Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік».
Інвестиційний проект передбачає реконструкцію/модернізацію системи гарячого
водопостачання будівель бюджетних установ, із використання альтернативних джерел
енергії, а саме:
 встановлення сонячних колекторів (СК) та теплонасосних пунктів (ТНП) для
виробництва теплової енергії на потреби гарячого водопостачання та підігріву води
для басейнів;
 реконструкція внутрішніх мереж гарячого водопостачання зі зміною існуючих
трубопроводів, арматури та прокладення ліній рециркуляції;
 встановлення систем водо підготовки для басейнів;
 відновлення чаші басейну та системи вентиляції.
До обсягу охоплення проекту підпадають 160-ть будівель бюджетних установ, що
утримуються за рахунок міського бюджету та визначені розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 01.12.2014 року №1400, з яких:
 137-м будівель Управління освіти десяти районів міста;
 23 будівлі Департаменту охорони здоров’я.

Цільова група

Київська міська державна адміністрація

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Теплова енергія*

Заміщення
енергоресурсів

Теплова енергія

Експлуатац
Додаткові
вигоди від ійні
реалізації
Екологічні
проекту

Нижчі експлуатаційні витрати.
Нижчі витрати на поточне обслуговування.

Природний газ*

Природний газ

966,15 тис. Гкал
117,6 млн м³

1,4 ГВт·год

1,2 тис. Гкал
0,2 млн м³

Скорочення обсягів викидів СО2 на 0,5 тис. т

Соціальні

Створення додаткових робочих місць в місті (технічне обслуговування обладнання).

Інші

Підвищення надійності водопостачання будівель. Зниження витрат з бюджету на
оплату послуг гарячого водопостачання будівель. Збільшення балансової вартості
будівель.

Строк реалізації проекту 2015-2017 рр.
Строк життя проекту
* – всього по сектору
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1 123,6 ГВт·год

20 років

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери
із застосуванням відновлювальних джерел енергії (сонячні колектори)

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

55,4 млн грн

2,42 млн USD

4,4 млн грн

0,19 млн USD

36,0 млн грн

1,57 млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

6,7 млн грн

0,29 млн USD

Непередбачені витрати

8,3 млн грн

0,36 млн USD

Проектні роботи
Обладнання, матеріали, комплектуючі

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, ЄБРР, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 15 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування - бюджет розвитку міста: 10%...20%;
3. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р): 5%...10%

Показники ефективності
проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)

-9,9 млн грн -0,4 млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

-

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

4,9

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
Чутливість
Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

років
%

-0,1
0,6

кВт·год/USD

Аналіз чутливості не здійснювався у зв’язку з відсутністю економічної
рентабельності проекту.
Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Альтернатива: державно-приватне партнерство
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, чіткість та гарантованість повернення коштів
Детальна та чітка схема контракту з приватним інвестором або ЕСКО
Спроможність оператора до організації належної експлуатації обладнання та
забезпечення сталого технічного стану обладнання
Залучення інвестицій виконується поступово (від 30-ти до 80-ти об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
1,6

Інвестиції

Економія

1,2
0,8
0,4
0,0

19

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
1.4. Енергозбереження (заміна електрообладнання харчоблоків)
Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Енергозбереження (заміна електрообладнання харчоблоків)

Мета проекту

 зниження споживання електричної енергії в середньому на 30% обладнанням
харчоблоку в закладах освіти міста;
 підвищення надійності та ефективності роботи обладнання харчоблоку;
 зниження викидів СО2;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату енергоресурсів.
Проект входить до «Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік».
Інвестиційний проект передбачає заміну морально та фізично застарілого
енергоємного обладнання харчоблоків (електроплит) в 96-ти закладах освіти
Оболонського району, в тому числі:

Опис проекту

№
1.
2.

Цільова група
Власник проекту
Базове енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові
Експлуатаційні
вигоди від
реалізації
Екологічні
проекту
Соціальні
Інші
Строк реалізації проекту
Строк життя проекту
Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
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Найменування
Дошкільні навчальні заклади
Загальноосвітні навчальні заклади
Всього

Кількість закладів

Кількість електричних
плит

шт.
54
42
96

шт.
108
84
192

В рамках реалізації проект пропонується:
 заміна промислових електричних плит на нові плити з енергоефективними
конфорками;
 проведення санації електричних мереж та комутуючої апаратури;
 встановлення (заміна на більш сучасні) приладів обліку споживання електричної
енергії в харчоблоках навчальних закладів, що забезпечують можливість
дистанційного збору даних.
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання
електричної енергії.
Більш детальна інформація приведена в Бізнес-плані « Модернізація теплового
обладнання в харчоблоках закладів освіти».
Власники громадських будівель та персонал харчоблоку
Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА
Електроенергія

4,0 ГВт·год

Електроенергія

1,2 ГВт·год

Зниження витрат на ремонт та обслуговування електричних плит. Подовження терміну
експлуатації та підвищення надійності роботи електричних плит.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 1,3 тис. т.
Зниження теплового забруднення навколишнього середовища
Покращення умов праці в харчоблоках.
Підвищення продуктивності і безпеки персоналу.
Зниження витрат з бюджету на оплату електроенергії.
2014 р.
20 років
Всього, в тому числі:
8,90 млн грн
0,39 млн USD
Проектні роботи
0,62 млн грн
0,03 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
5,52 млн грн
0,24 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
2,58 млн грн
0,11 млн USD
Технічний нагляд
0,18 млн грн
0,01 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Енергозбереження (заміна електрообладнання харчоблоків)

Джерела та умови
фінансування

1. Позика NEFCO: 73%
 процентна ставка по кредиту: 3%;
 період повернення кредиту: 5 років;
 відстрочення погашення кредиту: 1 рік;
2. Кошти міського бюджету: 27%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
6,0 млн грн 0,3 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
10,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
14,8 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,7
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
3,1 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 10,5% до 22,4%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,22).
Зміна обсягу економії електричної енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 9,2% до 20,1%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу економії електричної енергії (коефіцієнт еластичності E=1,22).

Показники ефективності
проекту

Чутливість

IRR

Чутливість IRR

27%

22,4%

23%

19,3%

19%
15%

9,2%

11%

11,1%

16,8%
13,0%

14,8%

16,6%
13,2%

18,4%
11,8%

20,1%

10,5%

7%
-30%

-20%

-10%

до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єр
Фінансові
и та
ризики Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%

20%

30%

до зміни рівня економії електричної енергії

Енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту
ЕСКО-модель є не опробуваною в умовах України
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконано в 2014 році. Економічний ефект від реалізації
проекту настає через рік та зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну
енергію та збільшення кількості завершених об’єктів з накопичувальним
підсумком).
млн USD
0,5

Інвестиції

Економія

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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1.5. Термомодернізація 1 014-ти будівель освітніх закладів
Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Термомодернізація 1 014-ти будівель освітніх закладів

Мета проекту

 зниження споживання теплової енергії на опалення будівель бюджетних установ в
середньому на 65% для досягнення середньоєвропейських показників
енергоефективності будівель: 40…60 кВт·год/м² (Директива ЄС EPBD);
 зниження споживання первинної енергії (природного газу) та викидів СО2;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг теплопостачання
бюджетних установ.

Опис проекту

Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
Термомодернізація 1 014-ти будівель освітніх закладів загальною опалювальною
площею 4 153,5 тис. м².
До обсягу охоплення проекту підпадають окремо розташовані будівлі бюджетних
установ (загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади, інші об’єкти
освітніх закладів та закладів спорту), що утримуються за рахунок міського бюджету.
Проектом передбачається впровадження наступних енергоефективних заходів:
 комплексна модернізація внутрішньої системи опалення будівель (встановлення
автоматичних регуляторів теплового потоку та приладів обліку споживання
теплової енергії, гідравлічне балансування внутрішньої системи опалення,
утеплення трубопроводів внутрішньої системи опалення, встановлення сучасних
низькоінерційних опалювальних приладів);
 заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій);
 термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними
плитами товщиною не менше 200 мм з вентильованим повітряним прошарком та
опорядженням керамічними плитами);
 термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом
напилення пінополіуретану товщиною не менше 200 мм).
Власники та відвідувачі громадських будівель (вихованці, учні, працівники закладу
тощо)
Департамент освіти, науки, молоді та спорту КМДА
ГВт·го
Всього, в тому числі:
764,9
д
Теплова енергія
724,2 ГВт·год 622,6 тис. Гкал

Цільова група
Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Природний газ (централізоване теплопостачання)
Природний газ (автономне теплопостачання)
Зниження
енергоспоживання

99,7 млн м³
40,8 ГВт·год

Всього, в тому числі:

497,2 ГВт·год

Теплова енергія

470,7 ГВт·год

Природний газ (централізоване теплопостачання)
Природний газ (автономне теплопостачання)
Додаткові
Експлуатаційні
вигоди
від
реалізації Екологічні
проекту
Соціальні
Інші
Строк реалізації проекту
Строк життя проекту
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4,3 млн м³
404,7 тис. Гкал
64,8 млн м³

26,5 ГВт·год

2,8 млн м³

Зниження витрат на ремонт та обслуговування будівель
Подовження терміну експлуатації будівель на 50 років
Скорочення обсягів викидів СО2 на 159,3 тис. т
Зниження теплового забруднення навколишнього середовища
Створення додаткових робочих місць в місті
Забезпечення нормативних комфортних умов в опалювальних приміщеннях
Підвищення зовнішньої привабливості будівель
Зниження витрат з бюджету на оплату послуги опалення будівель
Збільшення балансової вартості будівель
Етап І: 2016-2020 рр.
Етап ІІ: 2021-2025 рр.
20 років

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Термомодернізація 1 014-ти будівель освітніх закладів

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
10 305,0 млн грн
450,0 млн USD
Проектні роботи
824,4 млн грн
36,0 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
4 637,3 млн грн
202,5 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
3 297,6 млн грн
144,0 млн USD
Непередбачені витрати
1 545,8 млн грн
67,5 млн USD
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР): 70%…90%
 період повернення кредиту: 20 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування - бюджет розвитку міста: 10%...20%;
3. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р): 5%...10%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
1 255,3 млн грн 54,8 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
14,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
12,7 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,12
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,1 кВт·год/USD
Збільшення обсягу капітальних вкладень (в USD) на понад 30% призведе до
відсутності привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт
еластичності E=1,38).
Зниження обсягу економії теплової енергії на понад 30% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується високою
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії теплової енергії (коефіцієнт
еластичності E=1,39).

Джерела та умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

IRR
21%

Чутливість IRR

20,0%
17,0%
14,7%

16%
11%

7,2%

9,1%

11,0%

12,7%

14,5%
11,1%

16,2%

9,7%

17,9%

8,5%

6%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії теплової енергії

Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту
ЕСКО-модель є не опробуваною в умовах України
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово (від 1-го до 185-ти об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
150

Інвестиції

Економія

100
50
0
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1.6. Термомодернізація 566-ти будівель охорони здоров'я
Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Термомодернізація 566-ти будівель охорони здоров'я

Мета проекту

 зниження споживання теплової енергії на опалення будівель бюджетних установ в
середньому на 65% для досягнення середньоєвропейських показників
енергоефективності будівель: 40…60 кВт·год/м² (Директива ЄС EPBD);
 зниження споживання первинної енергії (природного газу) та викидів СО 2;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг теплопостачання бюджетних
установ.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
Термомодернізація 566-ти будівель охорони здоров’я загальною опалювальною
площею 1 650,0 тис. м².
До обсягу охоплення проекту підпадають окремо розташовані будівлі бюджетних
установ (лікарні, поліклініки та інші медичні заклади), що утримуються за рахунок
міського бюджету.
Проектом передбачається впровадження наступних енергоефективних заходів:
 комплексна модернізація внутрішньої системи опалення будівель (встановлення
автоматичних регуляторів теплового потоку та приладів обліку споживання теплової
енергії, гідравлічне балансування внутрішньої системи опалення, утеплення
трубопроводів
внутрішньої
системи
опалення,
встановлення
сучасних
низькоінерційних опалювальних приладів);
 заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій);
 термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними
плитами товщиною не менше 200 мм з вентильованим повітряним прошарком та
опорядженням керамічними плитами);
 термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом
напилення пінополіуретану товщиною не менше 200 мм).

Опис проекту

Цільова група

Власники та відвідувачі громадських будівель (хворі, працівники закладів тощо)

Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Департамент охорони здоров’я КМДА
Всього, в тому числі:

302,0 ГВт·год

Теплова енергія

285,8 ГВт·год

Природний газ (централізоване теплопостачання)
Природний газ (автономне теплопостачання)

Зниження
енергоспоживання

39,4 млн м³
16,2 ГВт·год

Всього, в тому числі:

196,3 ГВт·год

Теплова енергія

185,8 ГВт·год

Природний газ (централізоване теплопостачання)
Природний газ (автономне теплопостачання)

245,8 тис. Гкал
1,4 млн м³
159,8 тис. Гкал
25,6 млн м³

10,5 ГВт·год

0,9 млн м³

Зниження витрат на ремонт та обслуговування будівель.
Додаткові
вигоди від Експлуатаційні Подовження терміну експлуатації будівель на 50 років.
реалізації
Скорочення обсягів викидів СО2 на 62,5 тис. т
проекту
Екологічні
Зниження теплового забруднення навколишнього середовища.
Соціальні
Інші
Строк реалізації проекту
Строк життя проекту
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Створення додаткових робочих місць в місті. Забезпечення нормативних комфортних
умов в опалювальних приміщеннях. Підвищення зовнішньої привабливості будівель.
Зниження витрат з бюджету на оплату послуги опалення будівель.
Збільшення балансової вартості будівель.
Етап І: 2017-2020 рр.
Етап ІІ: 2021-2025 рр.
20 років

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)

Найменування проекту

Термомодернізація 566-ти будівель охорони здоров'я

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
4 236,5 млн грн
185,0 млн USD
Проектні роботи
338,9 млн грн
14,8 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
1 906,4 млн грн
83,3 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи 1 355,7 млн грн
59,2 млн USD
Непередбачені витрати
635,5 млн грн
27,8 млн USD
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР): 70%…90%
 період повернення кредиту: 20 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування - бюджет розвитку міста: 10%...20%;
3. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р): 5%...10%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
380,9 млн грн
16,6 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
15,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
12,0 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,09
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,1 кВт·год/USD
Збільшення обсягу капітальних вкладень (в USD) на понад 30% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,42).
Зниження обсягу економії теплової енергії на понад 20% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=1,43).

Джерела та умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

Чутливість IRR

IRR
22%

19,1%

18%

16,2%

14%
10%

6,6%

8,5%

13,9%

13,7%

12,0%

10,5%

10,3%

15,4%
9,1%

17,0%

7,9%

6%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії теплової енергії

Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту
ЕСКО-модель є не опробуваною в умовах України
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово (від 15-ти до 100-та об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно (внаслідок
росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з накопичувальним
підсумком).
млн USD
40

Інвестиції

Економія

30
20
10
0
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1.7. Термомодернізація 90-та адміністративних будівель та будівель закладів культури
Сектор
Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)
Термомодернізація 90-та адміністративних будівель та будівель закладів
культури
 зниження споживання теплової енергії на опалення будівель бюджетних установ в
середньому на 60-65% для досягнення середньоєвропейських показників
енергоефективності будівель: 40…60 кВт·год/м² (Директива ЄС EPBD);
 зниження споживання первинної енергії (природного газу) та викидів СО 2;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг теплопостачання бюджетних
установ.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст (Світовий
Банк).
Термомодернізація 90-та адміністративних будівель та будівель закладів культури
загальною опалювальною площею 239,0 тис. м².
До обсягу охоплення проекту підпадають окремо розташовані будівлі бюджетних
установ (бібліотеки, театри, клуби тощо), що утримуються за рахунок міського бюджету.
Проектом передбачається впровадження наступних енергоефективних заходів:
 комплексна модернізація внутрішньої системи опалення будівель (встановлення
автоматичних регуляторів теплового потоку та приладів обліку споживання теплової
енергії, гідравлічне балансування внутрішньої системи опалення, утеплення
трубопроводів внутрішньої системи опалення, встановлення сучасних низькоінерційних
опалювальних приладів);
 заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій);
 термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами
товщиною не менше 200 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням
керамічними плитами);
 термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом
напилення пінополіуретану товщиною не менше 200 мм).

Цільова група

Власники та відвідувачі громадських будівель (вихованці, учні, працівники тощо)

Власник проекту

Відділ культури та інші відомства, що відповідають за адміністративні будівлі КМДА

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Всього, в тому числі:
Теплова енергія
Природний газ (централізоване теплопостачання)
Природний газ (автономне теплопостачання)
Всього, в тому числі:
Теплова енергія
Природний газ (централізоване теплопостачання)
Природний газ (автономне теплопостачання)

Зниження
енергоспоживання

26,2 ГВт·год
24,8 ГВт·год
1,3 ГВт·год
15,7 ГВт·год
14,9 ГВт·год
0,8 ГВт·год

21,3 тис. Гкал
3,3 млн м³
0,2 млн м³
12,8 тис. Гкал
2,0 млн м³
0,1 млн м³

Зниження витрат на ремонт та обслуговування будівель.
Додаткові
вигоди від Експлуатаційні Подовження терміну експлуатації будівель на 50 років.
реалізації
Скорочення обсягів викидів СО2 на 5,1 тис. т
проекту
Екологічні
Зниження теплового забруднення навколишнього середовища.
Соціальні

Створення додаткових робочих місць в місті. Забезпечення нормативних комфортних
умов в опалювальних приміщеннях. Підвищення зовнішньої привабливості будівель.

Інші

Зниження витрат з бюджету на оплату послуги опалення будівель.
Збільшення балансової вартості будівель

Строк реалізації проекту

Етап І: 2017-2020 рр.
Етап ІІ: 2021-2022 рр.

Строк життя проекту

15 років
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Сектор
Найменування проекту
Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
Джерела та умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)
Термомодернізація 90-та адміністративних будівель та будівель закладів
культури
Всього, в тому числі:
343,5 млн грн
15,0 млн USD
Проектні роботи
27,5 млн грн
1,2 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
154,6 млн грн
6,8 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
109,9 млн грн
4,8 млн USD
Непередбачені витрати
51,5 млн грн
2,3 млн USD
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР): 70%…90%
 період повернення кредиту: 20 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування - бюджет розвитку міста: 10%...20%;
3. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р): 5%...10%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
27,4 млн грн
1,2 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
15,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
11,8 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,08
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,0 кВт·год/USD
Збільшення обсягу капітальних вкладень (в USD) на понад 30% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,44).
Зменшення обсягу економії теплової енергії на понад 20% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності
E=1,44).
IRR
20%

18,8%

Чутливість IRR
15,9%

16%
12%
8%

6,4%

8,3%

13,7%
10,1%

11,8%

13,5%
10,2%

15,1%
8,9%

16,7%

7,7%

4%
-30%
-20%
-10%
0%
до зміни рівня економії теплової енергії

Механізм реалізації
Бар’єри
та
ризики

Фінансові

Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

10%
20%
30%
до зміни обсягу капітальних витрат

Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту
ЕСКО-модель є не опробуваною в умовах України
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово (від 5-ти до 20-ти об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
4,0

Інвестиції

Економія

3,0
2,0
1,0
0,0
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1.8. Переведення теплопостачання 300 будівель установ бюджетної сфери на використання
відновлювальних джерел енергії
Сектор
Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)
Переведення теплопостачання 300 будівель установ бюджетної сфери на
використання відновлювальних джерел енергії
 зниження споживання природного газу на потреби теплопостачання та гарячого
водопостачання будівель за рахунок використання відновлювальних джерел енергії
(Директива ЄС про використання відновлювальних джерел енергії);
 досягнення цілей по зниженню викидів парникових газів (зокрема СО2) ;
 зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг опалення та гарячого
водопостачання бюджетних будівель.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
До обсягу охоплення проекту підпадають 300-та будівель бюджетних установ
(загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади, інші об’єкти освітніх
закладів, лікарні тощо), що утримуються за рахунок міського бюджету.
Інвестиційний проект передбачає модернізацію системи теплопостачання та гарячого
водопостачання будівель бюджетних установ шляхом встановлення відновлювальних
джерел енергії, а саме:
1. блочно-модульних біопаливних автоматичних котелень середньою тепловою
потужністю 200 кВт – для 50-ти установ бюджетної сфери;
2. сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання середньою піковою
потужністю 30 кВт – для 150-ти установ бюджетної сфери;
3. теплонасосних пунктів середньою потужністю 50-100 кВт – для 100 установ
бюджетної сфери.
Крім цього, проектом передбачено встановлення для кожної з установ бюджетної
сфери пікового джерела енергії, що забезпечить виробництво теплової енергії до 20%
від загальної потреби в найбільш холодні періоди опалювального сезону.

Цільова група

Київська міська державна адміністрація

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Всього, в тому числі:

61,5 ГВт·год

Природний газ (централізоване теплопостачання)

58,2 ГВт·год

8,0 млн м³

3,2 ГВт·год

0,3 млн м³

Природний газ (автономне теплопостачання)
Заміщення
енергоресурсів

Всього, в тому числі:

36,9 ГВт·год

Природний газ (централізоване теплопостачання)

34,9 ГВт·год

4,8 млн м³

1,9 ГВт·год

0,2 млн м³

Природний газ (автономне теплопостачання)
Додаткові Експлуатаційні
вигоди від
реалізації Екологічні
проекту

Нижчі експлуатаційні витрати. Нижчі витрати на поточне обслуговування.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 11,7 тис. т

Соціальні

Створення додаткових робочих місць в місті (технічне обслуговування обладнання,
постачання палива).

Інші

Підвищення надійності теплопостачання будівель. Зниження витрат з бюджету на
оплату послуги опалення будівель. Збільшення балансової вартості будівель.

Строк реалізації проекту

2021-2025 рр.

Строк життя проекту

15 років
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Сектор
Найменування проекту
Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Джерела і умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

Установи бюджетної сфери
(будівлі бюджетних установ міського підпорядкування)
Переведення теплопостачання 300 будівель установ бюджетної сфери на
використання відновлювальних джерел енергії
Всього, в тому числі:
687,0 млн грн
30,0 млн USD
Проектні роботи
34,4 млн грн
1,5 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
480,9 млн грн
21,0 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
55,0 млн грн
2,4 млн USD
Диспетчеризація
13,7 млн грн
0,6 млн USD
Непередбачені витрати
103,1 млн грн
4,5 млн USD
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 15 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування - бюджет розвитку міста: 10%...20%;
3. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р): 5%...10%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
53,7 млн грн
2,3 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
11,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
12,2 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,08
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,2 кВт·год/USD
Збільшення обсягу капітальних вкладень (в USD) на понад 30% призведе до
відсутності привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт
еластичності E=1,57).
Зменшення обсягу економії теплової енергії на понад 20% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується високою
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт
еластичності E=1,58).
IRR
22%

19,8%

Чутливість IRR
16,8%

17%
12%
7%

6,0%

8,2%

14,3%
10,2%

14,1%

12,2%

10,4%

15,9%
8,9%

17,6%

7,5%

2%
-30%
-20%
-10%
0%
до зміни рівня заміщення природного газу

Механізм реалізації
Бар’єри
та
ризики

Фінансові
Регуляторні
Інші

Інвестиційний баланс

10%
20%
30%
до зміни обсягу капітальних витрат

Рекомендується: енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Альтернатива: державно-приватне партнерство
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, чіткість та гарантованість повернення коштів
Детальна та чітка схема контракту з приватним інвестором або ЕСКО
Спроможність оператора до організації належної експлуатації обладнання та
забезпечення сталого технічного стану обладнання
Залучення інвестицій виконується поступово (від 40-ка до 100-та об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок випереджаючого росту цін на природний газ у порівнянні з біопаливом).
млн USD
15,0

Інвестиції

Економія

10,0
5,0
0,0
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2. ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ
2.1. Встановлення ІТП в житлових будинках
Сектор

Житлові будівлі

Найменування проекту

Встановлення ІТП в житлових будинках

Мета проекту

 зниження споживання теплової енергії на опалення житлових будівель;
 зниження споживання природного газу та викидів СО 2 на котельнях (ТЕЦ);
 зниження витрат мешканців на оплату послуг опалення.
Проект входить до «Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік».
Інвестиційний проект передбачає модернізацію системи опалення житлових будівель
комунальної власності територіальної громади міста шляхом встановлення
індивідуальних теплових пунктів (ІТП).
До обсягу охоплення проекту підпадають 138-м житлових будівель комунальної
власності територіальної громади, перелік яких визначено розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 27.04.2015 року №415, а саме:
 Голосіївський район – 26 об’єктів;
 Дарницький район – 21 об’єкт;
 Печерський район – 4 об’єкти;
 Подільський район – 7 об’єктів;
 Святошинський район – 20 об’єктів;
 Солом’янський район – 55 об’єктів;
 Шевченківський район – 5 об’єктів.
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання
природного газу на існуючих котельнях при зниженні споживання теплової енергії на
потреби опалення.

Опис проекту

Цільова група

Мешканці житлових будівель комунальної власності

Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Київська міська державна адміністрація

Зниження
енергоспоживання

Теплова енергія

Додаткові
Експлуатаційні
вигоди
від
Екологічні
реалізації
проекту
Соціальні

Контроль теплового та гідравлічного режимів споживання теплової енергії у
абонентів.

Інші
Строк реалізації проекту
Строк життя проекту
Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

* – всього по сектору

30

Теплова енергія*

12 572,0 ГВт·год

Природний газ*
Природний газ

10 810,0 тис. Гкал
1 316,2 млн м³

12,2 ГВт·год

10,5 тис. Гкал
1,3 млн м³

Скорочення обсягів викидів СО2 на 4,0 тис. т
Зниження витрат мешканців на оплату послуг опалення.
Забезпечення нормативних комфортних умов в опалювальних приміщеннях.
Збільшення балансової вартості будівель.
Оплата послуг теплопостачання по факту споживання.
2015 р.
20 років
Всього, в тому числі:
27,92 млн грн
1,22 млн USD
Проектні роботи
1,67 млн грн
0,07 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
20,89 млн грн
0,91 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
2,23 млн грн
0,10 млн USD
Непередбачені витрати
3,13 млн грн
0,14 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Житлові будівлі

Найменування проекту

Встановлення ІТП в житлових будинках

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР, KfW): 50%…75%
 період повернення кредиту: 20 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування – власні кошти мешканців будинку: 5%...15%;
3. Співфінансування – міський бюджет розвитку, державний бюджет: 20%...30%;
4. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р тощо): до 5%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
330,0 млн грн 14,4 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
3,6 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
58,6 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
11,8
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
10,0 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 49,0% до 74,6%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,68).
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
IRR в межах від 46,0% до 69,9%, що є некритичним для інвестиційної привабливості
проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу
економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,68).

Показники ефективності
проекту

Чутливість

IRR
85%
75%
65%
55%

Чутливість IRR
74,6%

46,0%

68,1%
50,4%

62,9%

58,6%

54,5%

62,5%
54,9%

66,3%
51,8%

69,9%
49,0%

45%
35%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії теплової енергії

Енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту, дотаційність
тарифів на теплову енергію, інфляційні та валютні ризики
ЕСКО-модель є не опробуваною в умовах України, дозвільні ризики
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій заплановано в 2015 році. Економічний ефект від реалізації
проекту настає через рік та зростає щорічно (внаслідок росту цін на ПЕР та
збільшення кількості завершених об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
2,5

Інвестиції

Економія

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

31

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
2.2.
Сектор

Термомодернізація 433-х житлових будинків

Житлові будівлі

Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Термомодернізація 433-х житлових будинків (житлові масиви «Мінський»,
«Теремки», «Виноградар»)
 зниження споживання теплової енергії на опалення багатоповерхових будівель в
середньому на 70% для досягнення середньоєвропейських показників
енергоефективності будівель;
 зниження споживання природного газу та викидів СО 2 на котельнях (ТЕЦ);
 зниження витрат мешканців на оплату послуг опалення.
Проект входить до «Міського енергетичного плану Києва 2012-2016 рр.».
До обсягу охоплення проекту підпадають 433 багатоповерхові житлові будівлі трьох
житлових масивів Києва, загальною опалювальною площею 3 497,0 тис. м², а саме:
 житловий масив «Виноградар» – 256 об’єктів;
 житловий масив «Мінський» – 140 об’єктів;
 житловий масив «Теремки» – 37 об’єктів.
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається впровадження наступних
енергоефективних заходів:
 комплексна модернізація внутрішньої системи опалення будівель (заміна
розподільчих трубопроводів, перехід до двотрубної системи опалення з
горизонтальним розведенням, заміна чавунних радіаторів на біметалічні,
встановлення терморегуляторів та радіаторних лічильників-розподілювачів,
влаштування автоматизованого індивідуального теплового пункту залежного типу,
встановлення теплоізоляційного рефлектору за опалювальними приладами,
гідравлічне балансування внутрішньої системи опалення);
 утеплення під’їздів (заміна вікон в під’їздах на енергоефективні, встановлення
вхідних дверей з утепленням та інерційним пристроєм для автоматичного зачинення
дверей, встановлення тамбурних дверей);
 термомодернізація дахового перекриття (утеплення плитами базальтової
мінераловати товщиною не менше 100 мм);
 термомодернізація
підвального
перекриття
(утеплення
екструзійним
пінополістиролом товщиною не менше 80 мм);
 термомодернізація зовнішніх стін (утеплення пінополістиролом товщиною не менше
100 мм з улаштуванням протипожежних поясів із мінеральної вати);
 модернізація системи вентиляції (встановлення локальних вентиляційних припливновитяжних модулів з рекуператорами теплоти).

Цільова група

Мешканці багатоповерхових житлових будівель

Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Київська міська державна адміністрація

Зниження
енергоспоживання

Теплова енергія

Додаткові
Експлуатаційні
вигоди
від
реалізації Екологічні
проекту

Зниження витрат на ремонт та обслуговування будівель.
Подовження терміну експлуатації будівель на 50 років.

Теплова енергія
Природний газ

633,6 тис. Гкал
78,0 млн м³

515,8 ГВт·год

Природний газ

443,5 тис. Гкал
54,6 млн м³

Скорочення обсягів викидів СО2 на 168,6 тис. т
Зниження теплового забруднення навколишнього середовища.

Соціальні

Створення додаткових робочих місць в місті.
Зниження витрат мешканців на оплату послуг опалення.

Інші

Збільшення балансової вартості будівель. Забезпечення нормативних комфортних умов
в опалювальних приміщеннях. Підвищення зовнішньої привабливості будівель.

Строк реалізації проекту

2016-2020 рр.

Строк життя проекту

20 років
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РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Житлові будівлі

Найменування проекту
Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
Джерела і умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Чутливість

Термомодернізація 433-х житлових будинків (житлові масиви «Мінський»,
«Теремки», «Виноградар»)
Всього, в тому числі:
7 004,3 млн грн
305,9 млн USD
Проектні роботи
419,2 млн грн
18,3 млн USD
Обладнання, матеріали, комплектуючі
5 240,4 млн грн
228,9 млн USD
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
558,6 млн грн
24,4 млн USD
Непередбачені витрати
786,1 млн грн
34,3 млн USD
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР): 50%…75%
 період повернення кредиту: 20 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування – власні кошти мешканців будинку (ОСББ, ЖБК): 5%...15%;
3. Співфінансування – державний бюджет: 20%...30%;
4. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р тощо): до 5%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
426,9 млн грн 18,6 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
8,9 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
18,3 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
1,4
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,7 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 14,4% до 24,6%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,87).
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
IRR в межах від 13,1% до 22,8%, що є некритичним для інвестиційної привабливості
проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу
економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,78).
IRR
30%
25%
20%
15%

Чутливість IRR
24,6%
13,1%

22,1%
15,0%

20,0%
16,7%

18,3%

19,8%
16,8%

21,3%
15,5%

22,8%
14,4%

10%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії теплової енергії

Енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту, дотаційність
тарифів на теплову енергію, інфляційні та валютні ризики
Відсутність правового визначення механізму енергосервісу для житлових будинків,
складнощі прийняття колективного рішення співвласниками будинку, дозвільні
ризики
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово (від 3-х до 170-ти об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
150

Інвестиції

Економія

100
50
0
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2.3.

Термомодернізація 4 500 житлових будинків

Сектор

Житлові будівлі

Найменування проекту

Термомодернізація 4 500 житлових будинків

Мета проекту

 зниження споживання теплової енергії на опалення багатоповерхових будівель в
середньому в 3 рази для досягнення середньоєвропейських показників
енергоефективності будівель: 40…60 кВт·год/м² (Директива ЄС EPBD);
 зниження споживання природного газу та викидів СО 2 на котельнях (ТЕЦ);
 зниження витрат мешканців на оплату послуги опалення.
Термомодернізація 4 500 багатоповерхових житлових будівель (5 та більше поверхів),
загальною опалювальною площею 36 342,7 тис. м².
Проектом передбачається впровадження наступних енергоефективних заходів:
 комплексна модернізація внутрішньої системи опалення будівель (встановлення
автоматичних регуляторів теплового потоку та загальнобудинкових приладів обліку
споживання теплової енергії, гідравлічне балансування внутрішньої системи
опалення, утеплення трубопроводів внутрішньої системи опалення, встановлення
сучасних низькоінерційних опалювальних приладів, термостатичних регуляторів та
лічильників – розподілювачів (інтегрованих в загальнобудинкову систему обліку) на
опалювальних приладах, теплоізоляційних рефлекторів за опалювальними
приладами);
 заміна вікон та балконних блоків (встановлення енергоефективних конструкцій);
 термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними
плитами товщиною не менше 200 мм з вентильованим повітряним прошарком та
опорядженням керамічними плитами);
 термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом
напилення пінополіуретану товщиною не менше 200 мм);
 модернізація системи вентиляції (встановлення вентиляційних припливно-витяжних
модулів з рекуператорами теплоти).
Мешканці багатоповерхових житлових будівель
Київська міська державна адміністрація

Опис проекту

Цільова група
Власник проекту
Базове енергоспоживання
(2013 р.)

Теплова енергія

Зниження
енергоспоживання

Теплова енергія
Природний газ

Додаткові
вигоди від
реалізації
проекту

Зниження витрат на ремонт та обслуговування будівель.
Подовження терміну експлуатації будівель на 50 років.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 1 752,4 тис. т
Зниження теплового забруднення навколишнього середовища.
Створення додаткових робочих місць в місті.
Зниження витрат мешканців на оплату послуг опалення.
Збільшення балансової вартості будівель. Забезпечення нормативних комфортних
умов в опалювальних приміщеннях. Підвищення зовнішньої привабливості будівель.
2021-2029 рр.
20 років

Експлуатаційні
Екологічні
Соціальні
Інші

Строк реалізації проекту
Строк життя проекту
Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
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7 658,6 ГВт·год

Природний газ

Всього, в тому числі:

6 585,1 тис. Гкал
809,9 млн м³

5 361,0 ГВт·год

4 609,6 тис. Гкал
566,9 млн м³

85 638,9 млн грн

3 739,7 млн USD

5 125,8 млн грн

223,8 млн USD

64 072,4 млн грн

2 797,9 млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

6 829,9 млн грн

298,2 млн USD

Непередбачені витрати

9 610,9 млн грн

419,7 млн USD

Проектні роботи
Обладнання, матеріали, комплектуючі

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Житлові будівлі

Найменування проекту

Термомодернізація 4 500 житлових будинків

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР): 50%…75%
 період повернення кредиту: 20 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування – власні кошти мешканців будинку (ОСББ, ЖБК): 5%...15%;
3. Співфінансування – державний бюджет: 20%...30%;
4. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р тощо): до 5%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
6 782,6 млн грн 296,2 млн USD

Показники ефективності
проекту

Дисконтований строк окупності (DPP)

7,3

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

22,1

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
Чутливість

років
%

1,8

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,4 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 17,4% до 30,3%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,89).
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
IRR в межах від 15,9% до 27,9%, що є некритичним для інвестиційної привабливості
проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу
економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,89).
IRR
35%
30%

Чутливість IRR
30,3%

27,0%

25%
20%

15,9%

18,1%

24,3%

22,1%

24,1%
20,3%

20,1%

26,0%
18,8%

27,9%

17,4%

15%
-30%

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат
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30%
до зміни рівня економії теплової енергії

Енергетичний перфоманс-контрактинг (EnPC) з ЕСКО
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту, дотаційність
тарифів на теплову енергію, інфляційні та валютні ризики
Відсутність правового визначення механізму енергосервісу для житлових будинків,
складнощі прийняття колективного рішення співвласниками будинку, дозвільні ризики
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово (від 200-х до 800-т об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
1 200

Інвестиції

Економія

900
600
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3. СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
3.1. Використання відновлюваних джерел енергії для теплозабезпечення житлового масиву ДВС
Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Використання відновлюваних джерел енергії для теплозабезпечення
житлового масиву ДВС
 заміщення 0,5 млн м³ природного газу за рахунок використання біопалива;
 зниження собівартості виробництва теплової енергії;
 зниження викидів СО2.
Реалізація інвестиційного проекту спрямована на модернізацію системи
теплопостачання житлового масиву ДВС, а саме існуючої газової котельні шляхом
встановлення
автономної
блочно-модульної
біопаливної
котельні,
що
розташовуються у безпосередній близькості до споживачів теплової енергії та не
потребує перекладання теплових мереж у повному обсязі.
До складу блочно-модульної котельні входять високоефективні автоматичні
твердопаливні котли, що працюють на гранульованому біопаливі (пеллетах), та
автоматизований склад пеллет для забезпечення п’ятнадцятиденного запасу палива.
В якості пікового та аварійного джерела енергії пропонується використання існуючої
газової котельні, що забезпечить виробництво теплової енергії до 20% від загальної
потреби в найбільш холодні періоди опалювального сезону.
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок заміщення дорогого
імпортного природного газу більш дешевим місцевим біопаливом при виробництві
теплової енергії на потреби опалення житлового масиву ДВС.
Інвестиційний проект включено до Проекту Demo Ukraine в якості пілотного.

Цільова група

Мешканці багатоповерхових житлових будівель

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, КП «ГВП»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)

Природний газ*

Заміщення енергоресурсів

Природний газ

Додаткові
вигоди від
реалізації
проекту

2 152,4 млн м³

5,1 ГВт·год

0,5 млн м³

Експлуатаційні

Нижчі експлуатаційні витрати. Нижчі витрати на поточне обслуговування.

Екологічні

Скорочення обсягів викидів CО2 на 1,3 тис. т

Соціальні
Інші

Створення додаткових робочих місць (технічне обслуговування обладнання,
постачання палива). Зниження тарифу на теплопостачання для споживачів.
Підвищення якості надання послуг теплопостачання споживачів.
Забезпечення безперервності надання послуг теплопостачання споживачів.

Строк реалізації проекту

2015-2016 рр.

Строк життя проекту

20 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

* – всього по сектору
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20 559,3 ГВт·год

Всього, в тому числі:

17,71

млн грн

0,77 млн USD

Проектні роботи

1,42

млн грн

0,06 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

7,97

млн грн

0,35 млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

5,67

млн грн

0,25 млн USD

Непередбачені витрати

2,66

млн грн

0,12 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор
Найменування проекту
Джерела і умови
фінансування

Показники ефективності
проекту

Теплопостачання
Використання відновлюваних джерел
житлового масиву ДВС
1. Позика NEFCO: 60…70%
 період повернення кредиту: 10 років;
 відстрочення погашення кредиту: 2 роки;
2. Грант Sida: 5...10%;
3. Кошти міського бюджету: 20…30%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)

енергії

для

28,0 млн грн

Дисконтований строк окупності (DPP)

8,1

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

19,8

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
Чутливість

теплозабезпечення

1,2 млн USD
років
%

1,6

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
6,5 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 15,6% до 26,6%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,86).
Зміна обсягу заміщення природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 12,7% до 26,1%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу заміщення природного газу (коефіцієнт еластичності E=1,12).
IRR
30%
26%

Чутливість IRR
26,6%

23,9%

22%
18%
14%

12,7%

15,2%

21,7%

19,8%

22,0%
18,2%

17,5%

24,0%
16,8%

26,1%

15,6%

10%
-30%

-20%

-10%

до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%

20%

30%

до зміни рівня заміщення природного газу

Кредитна програма
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, чіткість та гарантованість повернення коштів
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово. Економічний ефект від реалізації
проекту настає через рік та зростає щорічно (внаслідок випереджаючого росту цін на
природний газ у порівнянні з біопаливом).
млн USD
0,5

Інвестиції

Економія

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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3.2. Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ
теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації
Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми
власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною
частиною диспетчеризації
 зниження споживання теплової енергії на потреби опалення багатоповерхових
житлових будівель міста;
 зниження викидів СО2;
 зниження платежів мешканцями житлових будівель. на оплату послуг з
теплопостачання.
Проект входить до «Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2015 рік».
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається оснащення інженерних
вводів багатоповерхових житлових будівель міста комунальної власності, ЖБК та
ОСББ сучасними приладами комерційного обліку споживання теплової енергії, в
кількості 598-ми об’єктів.
Крім цього, проектом передбачається створення програмно-апаратної системи
диспетчеризації для здійснення функцій моніторингу стану та управління тепло
лічильниками.
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання
теплової енергії на потреби теплопостачання багатоповерхових житлових будівель
міста комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ.

Цільова група

Мешканці багатоповерхових житлових будівель (ОСББ, ЖБК)

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)

Теплова енергія*

Зниження
енергоспоживання

Теплова енергія

Додаткові
вигоди
від
реалізації
проекту

Експлуатаційні

Зниження витрат на підготовку платіжних документів (рахунків).
Покращення платіжної дисципліни споживачів теплової енергії.

Екологічні

Скорочення обсягів викидів CО2 на 10,3 тис. т

Соціальні

Підвищення прозорості формування платіжних документів (рахунків).
Оплата послуг теплопостачання по факту споживання.

Строк життя проекту

20 років
Всього, в тому числі:

31,4

ГВт·год

27,0
4,3

тис. Гкал
млн м³

41,67

млн грн

1,82 млн USD

3,33

млн грн

0,15 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

18,75

млн грн

0,82 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

13,33

млн грн

0,58 млн USD

6,25

млн грн

0,27 млн USD

Проектні роботи

Непередбачені витрати
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2 152,4 млн м³

Природний газ

2015-2017 рр.

* – всього по сектору

17 677,8 тис. Гкал

Природний газ*

Строк реалізації проекту

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

20 559,3 ГВт·год

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор
Найменування проекту
Джерела і умови
фінансування

Показники
ефективності проекту

Чутливість

Теплопостачання
Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми
власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною
частиною диспетчеризації
1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, KfW): 50%…75%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти мешканців будинку: 5%...15%;
3. Співфінансування – міський бюджет розвитку, державний бюджет: 20%...30%;
4. Грант (потенційно, ФЧТ, Е5Р тощо): до 5%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
857,2 млн грн 37,4 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
3,2 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
81,3 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
20,6
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
17,3 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 64,3% до 109,3%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,86).
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 58,1% до 102,1%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,91).
IRR
115% 109,3%
100%
85%
70%

58,1%

Чутливість IRR
97,4%

65,7%

88,1%

87,7%

81,3%

73,1%

74,2%

94,9%
68,9%

102,1%

64,3%

55%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри Фінансові
та
ризики Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

до зміни рівня економії теплової енергії

Кредитна програма
Обсяги повернення коштів від економії теплової енергії
Складнощі прийняття колективного рішення співвласниками будинку
Моніторинг і контроль за досягненням економії теплової енергії
Залучення інвестицій виконується поступово (від 100-а до 298-ми об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту тарифу на теплову енергію та збільшення кількості завершених
об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
7,5

Інвестиції

Економія

6,0
4,5
3,0
1,5
0,0

39

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
3.3. Установка конденсаційних економайзерів для охолодження димових газів
Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Установка конденсаційних економайзерів для охолодження димових газів

Мета проекту

 зниження споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності його
використання;
 збільшення обсягів виробництва теплової енергії на існуючих котельнях і ТЕЦ;
 зниження викидів СО2;
 зниження видатків підприємства на оплату спожитого природного газу.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається встановлення 28-ми
поверхневих конденсаційних економайзерів загальною потужністю 500 МВт, що
виготовлені з корозійностійкої сталі та застосовуються для охолодження димових
газів на районних котельнях і ТЕЦ.
Для відведення димових газів після економайзера передбачається влаштування
окремої димової труби з корозійностійкої сталі.
Утилізоване скидне тепло димових газів планується використовувати для нагріву
теплоносія зі зворотної системи.
Пілотний об’єкт: водогрійний котел потужністю 180 Гкал/год на ТЕЦ-6.
Першочергові об’єкти: ТЕЦ-6, РК «Біличі», РК «Борщагівка», РК «Виноградар»,
РК «Відрадний».

Опис проекту

Цільова група

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові
вигоди від Експлуатаційні
реалізації
проекту
Екологічні

Природний газ
Природний газ

260,0

ГВт·год

294,7

млн м³

27,7

млн м³

Зниження витрат на ремонт та обслуговування обладнання.
Зниження питомих витрат палива для виробництва теплової енергії.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 52,5 тис. т

Соціальні

Покращення умов праці на котельнях та ТЕЦ

Інші

Збільшення строку служби котелень та ТЕЦ

Строк реалізації проекту

2017-2020 рр.

Строк життя проекту

15 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
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2 766,0 ГВт·год

1 328,2

млн грн

58,0

млн USD

Проектні роботи

106,3

млн грн

4,6 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

597,7

млн грн

26,1 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

425,0

млн грн

18,6 млн USD

Непередбачені витрати

199,2

млн грн

8,7 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Установка конденсаційних економайзерів для охолодження димових газів

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
2 101,6 млн грн 91,8 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
3,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
43,1 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
1,6
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
4,5 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 32,5% до 63,4%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,08).
Зміна обсягу економії природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 29,2% до 57,2%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=1,08).

Показники
ефективності проекту

Чутливість

IRR
75%
65%

Чутливість IRR
63,4%
54,8%

55%
45%
35%

29,2%

33,9%

48,3%
38,5%

43,1%

47,8%
38,9%

52,5%
35,4%

57,2%

32,5%

25%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії природного газу

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії ПЕР
-

Інші
Інвестиційний баланс

Моніторинг і контроль за досягненням економії природного газу
Залучення інвестицій виконується поступово. Економічний ефект від реалізації проекту
настає через рік та зростає щорічно (внаслідок росту цін на природний газ та
збільшення кількості завершених об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD

Інвестиції

Економія

25
20
15
10
5
0
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3.4. Реконструкція насосних станцій та установка гідромуфт на котельнях
Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Реконструкція насосних станцій та установка гідромуфт на котельнях

Мета проекту

 зниження споживання електроенергії, що використовується на технологічні
потреби насосів, вентиляторів існуючих котелень і ТЕЦ в середньому на 30%;
 зниження викидів СО2;
 зниження видатків підприємства на оплату спожитої електроенергії
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається впровадження
наступних енергоефективних заходів:
 заміна 50-ти морально застарілих, енергоємних або завищеної потужності
насосних агрегатів та вентиляторів;
 обладнання 8-ми насосних станцій гідромуфтами;
 установка перетворювачів частоти на електроприводи насосів та вентиляторів;
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання
електроенергії насосними агрегатами та вентиляторами.
В рамках реалізації проекту визначено два пілотних проекти:
1. установлення гідромуфти на живильний насос № 1ТЕЦ-6 енергоблоку № 1;
2. реконструкція насосної станції № 20 із заміною насосного обладнання та
установкою частотних перетворювачів.

Опис проекту

Цільова група

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)

Електроенергія*

852,9

ГВт·год

Зниження енергоспоживання

Електроенергія

242,5

ГВт·год

Додаткові
вигоди від
реалізації
проекту

Експлуатаційні

Зниження витрат на ремонт та обслуговування насосного обладнання.
Покращення якості гідравлічного балансування теплових мереж.

Екологічні

Скорочення обсягу викидів СО2 на 263,0 тис. т

Соціальні

Підвищення якості надання послуг теплопостачання споживачів.
Забезпечення безперервності надання послуг теплопостачання споживачів.

Інші

Збільшення строку служби насосного обладнання та теплових мереж.

Строк реалізації проекту

2017-2020 рр.

Строк життя проекту

10 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

*– всього по сектору
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755,7 млн грн

33,0 млн USD

60,5

млн грн

2,6 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

340,1

млн грн

14,9 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

241,8

млн грн

10,6 млн USD

Непередбачені витрати

113,4

млн грн

5,0 млн USD

Проектні роботи

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Реконструкція насосних станцій та установка гідромуфт на котельнях

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)

2 758,3 млн грн 120,5 млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

1,0

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

102,9

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
Чутливість

років
%

3,7

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
7,3 кВт·год/USD
Зміна обсягу вартості капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до
зміни значення показника IRR в межах від 76,9% до 154,1%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,12).
Зміна обсягу економії електроенергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 69,3% до 138,4%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу економії електроенергії (коефіцієнт еластичності E=1,12).
IRR
160%

Чутливість IRR

154,1%
132,3%

140%

115,8%

120%
100%

69,3%

80%

80,3%

91,5%

102,9%

114,5%
92,5%

126,3%

84,0%

138,4%

76,9%

60%
-30%

-20%

-10%

до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%

20%

30%

до зміни рівня економії електричної енергії

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії ПЕР
Моніторинг і контроль за досягненням економії електроенергії
Залучення інвестицій виконується поступово. Економічний ефект від реалізації проекту
настає через рік та зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну енергію та
збільшення кількості завершених об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
20

Інвестиції

Економія

16
12
8
4
0
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3.5.

Будівництво 8-ми біопаливних котелень

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Будівництво 8-ми біопаливних котелень

Мета проекту

 заміщення більше 25 млн м³ природного газу за рахунок використання біопалива;
 зниження викидів СО2;
 зниження собівартості виробництва теплової енергії.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається будівництво 8-ми
біопаливних блочно-модульних котелень (загальною тепловою потужністю 62 МВт).
До складу блочно-модульних котелень входять автоматичні енергоефективні
твердопаливні котли, що працюють на біопаливі (деревинній трісці) та
автоматизовані склади палива для забезпечення семиденної автономної роботи
котельні. Обладнання біопаливної блочно-модульної котельні працюватиме в
автоматичному режимі та дозволить відмовитися від постійної присутності
обслуговуючого персоналу.
Проектом передбачається в опалювальний період часткове заміщення природного
газу та в міжопалювальний сезон – повне заміщення.
Крім цього, в рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається впровадження
пілотного проекту – будівництво біопаливної котельні тепловою потужністю 4,8 МВт
на території існуючої котельні по вул. Богатирська, 30.

Опис проекту

Цільова група

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)

Природний газ

Заміщення енергоресурсів

Природній газ

369,3 ГВт·год

Теплова енергія
258,5

ГВт·год

27,1

млн м³

169,1 тис. Гкал

Експлуатаційні

Нижчі експлуатаційні витрати. Нижчі витрати на поточне обслуговування. Зниження
паливної складової в собівартості виробництва теплової енергії.

Екологічні

Скорочення обсягів викидів СО2 на 64.3 тис. т

Соціальні
Інші

Створення додаткових робочих місць (технічне обслуговування обладнання,
постачання палива). Зниження тарифу на теплопостачання для споживачів.
Підвищення якості надання послуг теплопостачання споживачів.
Забезпечення безперервності надання послуг теплопостачання споживачів.

Строк реалізації проекту

2017-2020 рр.

Строк життя проекту

12 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

435,1

млн грн

34,8

млн грн

1,5 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

195,8

млн грн

8,6 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

139,2

млн грн

6,1 млн USD

65,3

млн грн

2,9 млн USD

Проектні роботи

Непередбачені витрати
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млн м³

241,6 тис. Гкал

Теплова енергія
Додаткові
вигоди
від
реалізації
проекту

38,7

19,0

млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Будівництво 8-ми біопаливних котелень

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
872,1 млн грн 38,1 млн USD

Показники
ефективності проекту

Дисконтований строк окупності (DPP)

2,0

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

89,4

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
Чутливість

років
%

2,0

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
13,6 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 61,3% до 149,7%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,45).
Зниження обсягу заміщення природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 53,5% до 130,7%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу заміщення природного газу (коефіцієнт еластичності
E=1,44).
IRR
170%
140%

Чутливість IRR
149,7%

123,5%

110%
80%

53,5%

64,8%

104,1%

89,4%

102,6%

76,8%

77,9%

116,4%
68,7%

130,7%

61,3%

50%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%
10%
20%
30%
до зміни рівня заміщення природного газу

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії природного газу
Моніторинг і контроль за досягненням економії природного газу.
Стабільність та обсяги постачання біопалива
Залучення інвестицій виконується поступово (від 1-го до 3-х об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок випереджаючого росту цін на природний газ у порівнянні з біопаливом та
збільшення кількості завершених об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
20

Інвестиції

Економія

15
10
5
0
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3.6.

Будівництво 2-х біопаливних ТЕЦ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Будівництво 2-х біопаливних ТЕЦ

Мета проекту

 заміщення більше 35 млн м³ природного газу за рахунок використання біопалива;
 зниження викидів СО2;
 зниження собівартості виробництва теплової та електричної енергії.

Опис проекту

Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується будівництво 2-х
біопаливних ТЕЦ одиничною потужністю 10 МВт на території існуючих
котелень/ТЕЦ. В якості палива планується використання деревинної тріски.
Додатково передбачається будівництво автоматизованого складу палива,
необхідного для забезпечення семиденної автономної роботи котельні.
Обладнання біопаливних ТЕЦ працюватиме в автоматичному режимі та дозволить
відмовитися від постійної присутності обслуговуючого персоналу.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження
собівартості виробництва теплової енергії та отримання додаткового доходу від
продажу електроенергії.

Цільова група

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)

Природний газ

698,6

ГВт·год

51,1 млн м³

Природний газ

510,0

ГВт·год

37,3 млн м³

Заміщення ПЕР
Виробництво енергії
Додаткові
вигоди від
реалізації
проекту

Теплова енергія
Електроенергії

160,0

ГВт·год

Експлуатаційні

Підвищення ефективності використання палива. Зниження паливної складової в
собівартості виробництва теплової та електричної енергії.

Екологічні

Скорочення обсягів викидів СО2 на 262,1 тис. т

Соціальні

Створення додаткових робочих місць (технічне обслуговування обладнання,
постачання палива). Зниження тарифу на теплопостачання для споживачів.

Інші

Підвищення якості надання послуг теплопостачання споживачів.
Забезпечення безперервності надання послуг теплопостачання споживачів.

Строк реалізації проекту

2017-2020 рр.

Строк життя проекту

15 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
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233,0 тис. Гкал

1 488,5 млн грн

65,0 млн USD

Проектні роботи

119,1 млн грн

5,2 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

669,8 млн грн

29,3 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

476,3 млн грн

20,8 млн USD

Непередбачені витрати

223,3 млн грн

9,8 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Будівництво 2-х біопаливних ТЕЦ

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)
2 873,1 млн грн 125,5 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
2,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
31,4 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
1,9
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
7,8 кВт·год/USD
Зміна обсягу вартості капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до
зміни значення показника IRR в межах від 25,8% до 40,2%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,72).
Зміна обсягу заміщення природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 28,5% до 43,1%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу заміщення природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,30).
Зміна обсягу виробництва електроенергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 27,2% до 35,2%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу виробництва електроенергії (коефіцієнт еластичності E=0,42).

Чутливість

IRR

Чутливість IRR

43%

40,2%

40%
37%

33,8%

34%
31%

28,5%

28%
25%
-30%

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

36,7%

27,2%

30,4%

29,5%
28,7%
-20%

31,4%

32,7%
32,3%

30,1%

29,3%

33,9%
33,2%
27,5%

-10%
0%
10%
20%
до зміни обсягу капітальних витрат
до зміни рівня заміщення природного газу
до зміни обсягу виробництва електричної енергії

35,2%
34,1%

25,8%
30%

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяг доходу від впровадження проекту
Моніторинг і контроль за досягненням економії та виробництва ПЕР
Стабільність та обсяги постачання біопалива
Залучення інвестицій виконується за 4 календарних роки. Економічний ефект від
реалізації проекту настає через рік після запуску ТЕЦ в експлуатацію та зростає
щорічно (внаслідок випереджаючого росту цін на природний газ у порівнянні з
біопаливом з накопичувальним підсумком).
млн USD
40

Інвестиції

Економія

30
20
10
0
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3.7.

Реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія»

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія»

Мета проекту

 заміщення дорогого імпортного природного газу за рахунок використання в якості
палива альтернативних джерел енергії;
 зниження викидів СО2;
 зниження собівартості виробництва теплової та електричної енергії.

Опис проекту

Проект входить до Програми енергоефективної трансформації м. Київ, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується реконструкція
сміттєспалювального заводу «Енергія» шляхом розширення до сміттєспалювальної
ТЕЦ для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Проектом
передбачається встановлення турбогенераторів електричною потужністю 10 МВт.
Для забезпечення збуту теплової енергії передбачається приєднання
сміттєспалювальної ТЕЦ до теплової мережі житлового масиву «Позняки».
Додатково передбачено встановлення системи хімічної очистки димових газів, що
утворюються від спалювання твердих побутових відходів (ТПВ).

Цільова група

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 рік)

Природний газ

371,4 ГВт·год

35,1 млн. м³

Природний газ

338,0 ГВт·год

31,9 млн. м³

Заміщення ПЕР

Теплова енергія

199,7 тис. Гкал

Виробництво енергії

Електроенергія

Додаткові
Експлуатаційні
вигоди від
реалізації
проекту
Екологічні

Зниження паливної складової в собівартості виробництва теплової та електричної
енергії.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 117,1 тис. т
Збільшення обсягу утилізації твердих побутових відходів до 300 тис. т/рік

Соціальні

Створення нових робочих місць
Зниження тарифу на теплопостачання для споживачів

Інші

Збільшення строку служби заводу

Строк реалізації проекту

2017-2020 рр.

Строк життя проекту

15 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
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38,0 ГВт·год

709,9

млн грн

56,8

млн грн

2,5

млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

319,5

млн грн

14,0

млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

227,2

млн грн

9,9

млн USD

Непередбачені витрати

106,5

млн грн

4,7

млн USD

Проектні роботи

31,0 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія»

Джерела і умови
фінансування
Показники
ефективності проекту

Чутливість

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
3 232,7 млн грн 141,2 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
1,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
57,3 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
4,6
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
10,9 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 48,1% до 72,0%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,66).
Зміна обсягу заміщення природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
IRR в межах від 47,0% до 66,3%, що є некритичним для інвестиційної привабливості
проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу
заміщення природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,56).
Зміна обсягу виробництва електричної енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 55,6% до 59,0%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується дуже низькою чутливістю значення
IRR до зміни обсягу виробництва електричної енергії (коефіцієнт еластичності E=0,10).
IRR
80%72,0%
70%
60% 55,6%
50%
40%

47,0%

-30%

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та ризики
Інші
Інвестиційний баланс

Чутливість IRR
66,2%
56,2%
50,6%
-20%

61,4%
56,8%

57,3%

60,5%
57,9%

54,1%

53,8%

63,5%
58,5%
50,8%

66,3%

59,0%
48,1%

-10%
0%
10%
20%
до зміни обсягу капітальних витрат
до зміни рівня заміщення природного газу
до зміни обсягу виробництва електричної енергії

30%

Державно-приватне партнерство
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії ПЕР
Моніторинг і контроль за досягненням економії та виробництва енергоресурсів.
Якість, обсяги та вартість постачання ТПВ (в якості палива)
Залучення інвестицій виконується за 4 календарних роки. Економічний ефект від
реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно (внаслідок росту цін на ПЕР з
накопичувальним підсумком).
млн USD
25

Інвестиції

Економія

20
15
10
5
0
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3.8.

Встановлення 4-х теплових насосів в технологічну схему ТЕЦ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Встановлення 4-х теплових насосів в технологічну схему ТЕЦ

Мета проекту

 зниження споживання природного газу;
 зниження викидів СО2;
 зниження видатків підприємства на оплату спожитого природного газу.

Опис проекту

В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається встановлення теплових
насосів (4 шт.) в технологічну схему ТЕЦ, а саме – в газову систему охолодження.
Передбачається використання виробленої теплової енергії для нагріву теплоносія зі
зворотної системи.
Крім цього, в рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається
впровадження пілотного проекту встановлення теплових насосів на ТЕЦ
енергоблоку №1 з такими технічними характеристиками:
 одинична потужність теплового насосу – 0,6 МВт;
 теплопродуктивність – 2,3 Гкал/год;
 коефіцієнт перетворення (СОР) – 4,7;
 теплоносій – фреон R134A.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження
споживання природного газу.

Цільова група

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові
Експлуатаційні
вигоди від
реалізації
Екологічні
проекту
Інші

Природний газ*

49.7

ГВт·год

5,2 млн м³

Скорочення обсягу викидів СО2 на 10,0 тис. т
Зниження видатків підприємства на оплату спожитого природного газу

Строк життя проекту

20 років
Всього, в тому числі:

41,7

млн грн

1,8

млн USD

3,3

млн грн

0,1

млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

18,8

млн грн

0,8

млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

13,3

млн грн

0,6

млн USD

6,3

млн грн

0,3

млн USD

Проектні роботи

Непередбачені витрати
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2 152,4 млн м³

Зниження паливної складової в собівартості виробництва теплової енергії.

2017-2020 рр.

*– всього по сектору

ГВт·год

Природний газ

Строк реалізації проекту

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

20 559,3

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Встановлення 4-х теплових насосів в технологічну схему ТЕЦ

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)
543,6 млн грн 23,7 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
2,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
107,4 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
13,0
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
27,3 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 83,3% до 152,2%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,97).
Зміна обсягу економії природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 74,6% до 140,2%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=1,02).

Чутливість

IRR
170%
150%

Чутливість IRR
152,2%

133,5%
119,0%

130%
110%
90%

74,6%

85,5%

96,4%

107,4%

118,3%
97,9%

129,2%
90,0%

140,2%

83,3%

70%
-30%
-20%
-10%
до зміни вартості капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії природного газу

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії ПЕР
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується за 4 календарних роки. Економічний ефект від
реалізації проекту настає через рік після запуску ТЕЦ в експлуатацію та зростає
щорічно (внаслідок випереджаючого росту цін на природний газ у порівнянні з
біопаливом з накопичувальним підсумком).
млн USD
4,0

Інвестиції

Економія

3,0
2,0
1,0
0,0
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3.9. Децентралізація 970-ти центральних теплових пунктів
Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Децентралізація 970-ти центральних теплових пунктів

Мета проекту

 зниження споживання теплової енергії на потреби опалення багатоповерхових
житлових будівель міста та нераціональних втрат теплової енергії в мережах
системи теплопостачання;
 зниження викидів СО2;
 зниження платежів мешканцями міста на оплату послуг з теплопостачання
житлових будівель.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається впровадження заходів
щодо модернізації системи розподілу теплової енергії в житлових кварталах міста, а
саме:
 ліквідація 970-ти центральних теплових пунктів (ЦТП);
 встановлення приблизно 4 850-ти індивідуальних теплових пунктів (ІТП) для
житлових багатоповерхових будівель;
 модернізація мереж централізованого теплопостачання;
 ліквідація мереж гарячого водопостачання.
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання та
втрат теплової енергії на потреби теплопостачання багатоповерхових будівель міста.

Опис проекту

Цільова група

Мешканці багатоповерхових житлових будівель

Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Зниження
енергоспоживання

Природній газ

Природний газ

3 186,2 ГВт·год

Теплова енергія

335,4 млн м³
2 098,5 тис. Гкал

207,1

ГВт·год

Теплова енергія

21,8
136,4

млн м³
тис. Гкал

Додаткові Експлуатаційні Зниження витрат на ремонт та обслуговування розподільних систем теплопостачання
вигоди від
реалізації Екологічні
Скорочення обсягів викидів СО2 на 51,9 тис. т
проекту
Соціальні
Стримування росту платежів за опалення
Інші

Підвищення якості теплопостачання (опалення та ГВП)

Строк реалізації проекту

Етап І: 2017-2020 рр.
Етап ІІ: 2021-2030 рр.

Строк життя проекту

10-15 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:
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1 717,5 млн грн

75,0 млн USD

Проектні роботи

137,4 млн грн

6,0 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

772,9 млн грн

33,8 млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

549,6 млн грн

24,0 млн USD

Непередбачені витрати

257,6 млн грн

11,3 млн USD

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Децентралізація 970-ти центральних теплових пунктів

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР, KfW): 50%…75%
 період повернення кредиту: 10 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 3 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...20%.
3. Співфінансування – міський бюджет розвитку, державний бюджет: 20%...30%;
4. Співфінансування – власні кошти мешканців будинку: 5%...10%
Чистий дисконтований дохід (NPV)
1 507,2 млн грн 65,8 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
6,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
26,9 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,9
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
2,8 кВт·год/USD
Зміна обсягу вартості капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення показника IRR в межах від 20,2% до 39,2%, що є некритичним для
інвестиційної привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю
значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,07).
Зміна обсягу економії природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
показника IRR в межах від 18,3% до 35,3%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до
зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=1,05).

Показники
ефективності проекту

Чутливість

IRR
39,2%
43%
34,0%

36%
29%
22%

Чутливість IRR

18,3%

21,2%

30,0%
24,0%

26,9%

29,7%
24,2%

32,5%
22,1%

35,3%

20,2%

15%
-30%

-20%

-10%

до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%

20%

30%

до зміни рівня економії природного газу

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії ПЕР
Складнощі прийняття колективного рішення співвласниками будинку, дозвільні
бар’єри
Моніторинг і контроль за досягненням економії природного газу
Залучення інвестицій виконується поступово (від 35-ти до 110-ти об’єктів на рік).
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на ПЕР та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
15,0

Інвестиції

Економія

10,0
5,0
0,0
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3.10. Реконструкція 48-ми котелень із заміною котлів НІІСТУ-5 та «Універсал»
СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту

Реконструкція 48-ми котелень із заміною котлів НІІСТУ-5 та «Універсал»
СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Мета проекту

 зниження споживання природного газу котельнями на потреби централізованого
теплопостачання;
 зниження викидів СО2;
 зниження витрат коштів на виробничу діяльність підприємства.

Опис проекту

В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається енергоефективна
модернізація 48-ми квартальних котелень філіалу СВП «Київські теплові мережі»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» шляхом заміни існуючих енергоємних, морально та фізично
застарілих котлів НІІСТУ-5 та «Універсал» на сучасні енергоефективну (ККД ≥ 93 %) з
номінальною тепловою потужністю, що відповідає розрахунковим тепловим
навантаженням на опалення.
Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання
природного газу на існуючих котельнях.
Більш детальна інформація приведена в окремому додатку до ПДСЕР «Звіт про
енергетичні аудити з рекомендаціями щодо енергоефективних заходів,
поновлювальних джерел енергії та інвестиційних проектів для ПДСЕР міста
Київ», що виконаний ПЕФ «ОптімЕнерго».

Цільова група

Власник і експлуатаційний персонал котельні. Споживачі теплової енергії

Власник проекту

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові Експлуатацій
вигоди від ні
реалізації
проекту
Екологічні
Соціальні

Природний газ*
Природний газ

20 559,3 ГВт·год

2 152,4 млн м³

22,5 ГВт·год

2,4 млн м³

Зниження витрат на ремонт та обслуговування котельного обладнання.
Зниження питомих витрат палива для виробництва теплової енергії.
Скорочення обсягу викидів СО2 на 4,6 тис. т
Зниження паливної складової в тарифі на послугу опалення.
Забезпечення безперервності надання послуг теплопостачання споживачів.

Інші
Строк реалізації проекту 2016-2020 рр.
Строк життя проекту

20 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

*– всього по сектору
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55,4

млн грн

2,42 млн USD

1,7

млн грн

0,07 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

38,7

млн грн

1,69 млн USD

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

15,0

млн грн

0,66 млн USD

Проектні роботи

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Теплопостачання

Найменування проекту
Джерела і умови
фінансування
Показники
ефективності проекту

Чутливість

Реконструкція 48-ми котелень із заміною котлів НІІСТУ-5 та «Універсал»
СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
1. Позика МФО (потенційно – NEFCO): 50%…70%
 період повернення кредиту: 9 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 30%...50%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
212,5 млн грн
9,28 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
4,2 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
38,2 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
3,8
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
9,5 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 30,1% до 52,7%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,90).
Зміна обсягу економії природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни значення
IRR в межах від 27,6% до 48,4%, що є некритичним для інвестиційної привабливості
проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу
економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,90).
IRR
60%

Чутливість IRR
52,7%

50%
40%
30%

27,6%

46,7%
31,2%

42,0%

41,6%

38,2%

35,0%

34,7%

45,0%

48,4%

32,4%

30,1%

20%
-30%

-20%
-10%
0%
до зміни вартості капітальних витрат

10%
20%
30%
до зміни рівня економії природного газу

Механізм реалізації

Власні сили та засоби підприємства або державно-приватне партнерство

Бар’єри
Фінансові
та
ризики Регуляторні

Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії ПЕР

Інші
Інвестиційний баланс

Затвердження інвестиційної складової в НКРЕКП
Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР
Залучення інвестицій виконується поступово з 2016 року впродовж 5-ти календарних
років. Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на природний газ та збільшення кількості завершених об’єктів з
накопичувальним підсумком).
млн USD
2,0

Інвестиції

Економія

1,5
1,0
0,5
0,0
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4. СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
4.1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення в рамках проекту
«Розвиток міської інфраструктури – 2» за підтримки МБРР
Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Цільова група
Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові Експлуатаційні
вигоди від
реалізації Екологічні
проекту
Соціальні

Модернізація системи водопостачання та водовідведення в рамках проекту
«Розвиток міської інфраструктури-2» за підтримки МБРР
 зниження споживання в середньому на 2% електричної енергії на потреби системи
централізованого водопостачання споживачів міста;
 зниження викидів СО2 (опосередковано);
 зниження витрат коштів на виробничу діяльність підприємства.
Модернізація системи водопостачання та водовідведення міста реалізується в рамках
проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» за підтримки МБРР.
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається модернізація системи
водопостачання міста шляхом модернізація наступних об’єктів:
 І-го підйому Дніпровської водопровідної станції;
 ІІІ-го підйому Деснянської водопровідної станції;
 насосної станції «Крутогірна»;
 20-ти підвищувальних насосних станцій (ПНС).
В рамках проекту передбачено впровадження наступних енергоефективних заходів:
 заміна насосних агрегатів на сучасні енергоефективні зразки з номінальними
характеристиками, що відповідають фактичним параметрам попиту води;
 заміна морально застарілих двигунів на нові енергоефективні синхронні двигуни з
регульованим високовольтним частотним приводом;
 заміна існуючих трансформаторів на нові зі збільшенням потужності від 630 кВт до
2 000 кВт;
 встановлення нової сучасної запірно-регулюючої арматури;
 впровадження
дистанційного
контролю
параметрів
роботи
основного
технологічного обладнання та стану приміщень ПНС (контроль параметрів
енергоспоживання ПНС, керування насосними агрегатами ПНС тощо).
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження витрат
коштів за спожиту електроенергію на потреби водопостачання та водовідведення.
ПАТ «АК «Київводоканал»
Київська міська державна адміністрація, ПАТ «АК «Київводоканал»
Електричної енергії*
Електричної енергії

Скорочення обсягів викидів СО2 на 7,2 тис. т
Зниження енергетичної складової в тарифі на послугу водопостачання.

Строк реалізації проекту
Строк життя проекту

15 років

*– всього по сектору
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6,6

Зниження витрат на експлуатацію, ремонт та обслуговування обладнання.

Подовження строку служби насосного обладнання.
Підвищення надійності водопостачання.
2016-2020 рр.

Інші

378,3 ГВт·год
ГВт·год

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту

Модернізація системи водопостачання та водовідведення в рамках проекту
«Розвиток міської інфраструктури-2» за підтримки МБРР

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

260,4 млн грн

11,4 млн USD

20,8 млн грн

0,9 млн USD

117,2 млн грн

5,1 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

83,3 млн грн

3,7 млн USD

Непередбачені витрати

39,1 млн грн

1,7 млн USD

Проектні роботи
Обладнання, матеріали, комплектуючі

Джерела і умови
фінансування

1. Позика МБРР: 86%
 період повернення кредиту: 18 років;
 відстрочення погашення кредиту: 5 років;
2. Пільговий кредит ФЧТ: 14%

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)

824,4 млн грн

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

21,0

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

3,2

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

0,6

36,0 млн USD
%

кВт·год/USD

Механізм реалізації

Кредитна лінія на енергоефективність

Бар’єри
та
ризики

Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяг доходу від впровадження проекту

Фінансові
Регуляторні
Інші

Інвестиційний баланс

Моніторинг і контроль за досягненням економії електроенергії
Залучення інвестицій планується з 2016 року в продовж 5-ти календарних років.
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на електричну енергію з накопичувальним підсумком).
млн USD
4,0

Інвестиції

Економія

3,0
2,0
1,0
0,0
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4.2.

Реконструкція НВС-ІІ підйому «Дарницька» Деснянської водопровідної станції

Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому «Дарницька» Деснянської
водопровідної станції
 зниження споживання електричної енергії на потреби централізованого
водопостачання споживачів міста;
 зниження викидів СО2 (опосередковано);
 зниження витрат коштів на виробничу діяльність підприємства.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації проекту передбачається енергоефективна реконструкція насосної
станції ІІ-го підйому «Дарницька» Деснянської водопровідної станції шляхом
реалізації наступних енергоефективних заходів:
 заміна існуючих морально застарілих, енергоємних насосних агрегатів № 13, № 14
на нові сучасні;
 впровадження перетворювача частоти обертів для двох електродвигунів нових
насосних агрегатів;
 впровадженням системи автоматичного регулювання подачі води в залежності від
тиску в контрольних точках водопровідної мережі та на напірній гребінці насосної
станції;
 реконструкція існуючих РУ 6 кВ з заміною масляного вимикача на вакуумний в
комірці підключення частотного перетворювача.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження витрат
коштів за спожиту електроенергію на потреби водопостачання та водовідведення.

Цільова група

ПАТ «АК «Київводоканал»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «АК «Київводоканал»

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові Експлуатаційні
вигоди від
реалізації Екологічні
проекту

Електричної енергії

4,8 ГВт·год

Електричної енергії

1,9 ГВт·год

Зниження витрат на експлуатацію, ремонт та обслуговування обладнання.
Скорочення обсягів викидів СО2 на 2,0 тис. т

Соціальні

Зниження енергетичної складової в тарифі на послугу водопостачання.

Інші

Подовження строку служби насосного обладнання.
Підвищення надійності водопостачання.

Строк реалізації проекту

2019-2020 рр.

Строк життя проекту

15 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

34,4

млн грн

1,5

млн USD

2,6

млн грн

0,1

млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

15,9

млн грн

0,7

млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

10,6

млн грн

0,5

млн USD

5,3

млн грн

0,2

млн USD

Проектні роботи

Непередбачені витрати
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Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту
Джерела і умови
фінансування
Показники
ефективності проекту

Чутливість

Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому «Дарницька» Деснянської
водопровідної станції
1. Позика МФО (потенційно, МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KfW): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.
Чистий дисконтований дохід (NPV)
5,7 млн грн
0,2 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
10,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
13,9 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,2
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,2 кВт·год/ USD
Збільшення обсягу капітальних вкладень (в USD) на понад 30% призведе до
відсутності привабливості проекту для інвестування. Проект характеризується
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт
еластичності E=1,47).
Зменшення обсягу економії електричної енергії на понад 30% призведе до відсутності
привабливості проекту для інвестування.. Проект характеризується високою
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії електричної енергії (коефіцієнт
еластичності E=1,47).
Чутливість IRR

IRR
25%

22,2% 18,9%

21%

16,2%

17%
13%
7,4%

9%

9,7%

11,8%

13,9%

15,9%
12,0%

17,9%

10,4%

19,8%

9,0%

5%
-30%

-20%

-10%

до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%

20%

30%

до зміни рівня економії електричної енергії

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяг доходу від впровадження проекту
Затвердження інвестиційної складової в НКРЕКП
Моніторинг і контроль за досягненням економії електроенергії
Залучення інвестицій планується з 2019 року впродовж 2-х календарних років.
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на електричну енергію з накопичувальним підсумком).
млн USD
1,2

Інвестиції

Економія

0,8
0,4
0,0
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4.3. Будівництво міні-ГЕС на очисних спорудах
Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту

Будівництво міні-ГЕС на очисних спорудах

Мета проекту

 використання потенціалу відновлювальних джерел енергії для часткового покриття
споживання електричної енергії на власні потреби;
 зниження експлуатаційних витрат підприємства.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
підготовлена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається будівництво
міні-ГЕС потужністю 0,2 МВт на існуючих водоскидних спорудах Бортницької
станції аерації до р. Дніпро (висота 6-7 м, середній потік води 450,0 тис. м³/добу).
Економічна ефективність впровадження проекту очікується за рахунок власного
виробництва 1,6 ГВт·год електричної енергії з низькою собівартістю.

Опис проекту

Цільова група

ПАТ «АК «Київводоканал»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, ПАТ «АК «Київводоканал»

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Електрична енергія*

Виробництво енергії

Електрична енергія

378,3 ГВт·год
1,6

ГВт·год

Додаткові
Експлуатаційні Зниження витрат на електроенергію
вигоди від
реалізації
Екологічні
Скорочення обсягів викидів СО2 на 1,7 тис. т
проекту
Соціальні

Зниження енергетичної складової в тарифі на послугу водопостачання.

Інші

Скорочення державних та міських дотацій підприємству

Строк реалізації проекту

2017-2019 рр.

Строк життя проекту

25-30 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

6,87

млн грн

0,30

млн USD

Проектні роботи

0,55

млн грн

0,02

млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

3,09

млн грн

0,14

млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

2,20

млн грн

0,09

млн USD

Непередбачені витрати

1,03

млн грн

0,05

млн USD

Джерела і умови
фінансування

*– всього по сектору
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1. Позика МФО (потенційно, МБРР, ЄБРР, KfW, NEFCO): 70%…90%
 період повернення кредиту: 5 років,
 відстрочка погашення тіла кредиту: 2 роки;
2. Співфінансування – власні кошти підприємства: 10%...30%.
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Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту

Будівництво міні - ГЕС на очисних спорудах

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)
30,78 млн грн 1,34 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
2,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
60,3 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
4,5
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
5,3 кВт·год/ USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 47,3% до 84,2%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=0,93).
Зміна обсягу виробництва електричної енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 43,4% до 77,1%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу економії електричної енергії (коефіцієнт еластичності E=0,93).

Чутливість

IRR
90%

Чутливість IRR
84,2%

80%

74,3%
66,5%

70%
60%
50%

43,4%

49,1%

54,7%

60,3%

65,9%
55,2%

71,5%

50,9%

77,1%

47,3%

40%
-30%

-20%

-10%

до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%

20%

30%

до зміни рівня виробництва електричної енергії

Кредитна лінія на енергоефективність
Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, обсяги повернення коштів від економії електроенергії
Ліцензування діяльності підприємства
Моніторинг і контроль за виробництвом електроенергії
Залучення інвестицій планується з 2017 року протягом 3-х календарних років.
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на електричну енергію з накопичувальним підсумком).
млн USD

Інвестиції

Економія

0,16
0,12
0,08
0,04
0,00
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4.4. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по
обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації
Сектор
Найменування проекту
Мета проекту

Опис проекту

Цільова група
Власник проекту
Базове
енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання
Додаткові
Експлуатаційні
вигоди від
реалізації Екологічні
проекту
Соціальні
Інші
Строк реалізації проекту
Строк життя проекту
*– всього по сектору
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Водопостачання та водовідведення
Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва
технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції
аерації
 зниження споживання електричної енергії на потреби очищення стоків;
 якісна та ефективна очистка стічних вод відповідно до європейських та
національних стандартів;
 підвищення надійності та рентабельності системи водовідведення;
 зниження викидів СО2;
 скорочення видатків підприємства на утримання енергоємних об'єктів Бортницької
станції аерації.
Інвестиційний проект затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23.03.2014 №450-р (зі змінами від 31.03.2015 №379-р).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається реконструкція
Бортницької станції аерації, а саме будівництво в дві черги технологічних ліній (по 5
пускових комплексів) по обробці та утилізації осадів, в тому числі:
 реконструкція I-го пускового комплексу (реконструкція споруд механічного
очищення та первинних очисних споруд Блоку 2 та Блоку 3, існуючих споруд
вторинної обробки для Блоку 2 та частини існуючих споруд вторинної обробки для
Блоку 3, а також впровадження заходів з дезодорації повітря);
 реконструкція II-го пускового комплексу (встановлення гравітаційного згущувача
осаду, споруд для механічного згущування та зневоднення осаду, адміністративної
будівлі та будівлі лабораторії);
 реконструкція III-го пускового комплексу (влаштування установок для
термоутилізації мулу);
 реконструкція IV-го пускового комплексу (будівництво нових споруд механічного
очищення первинних та вторинних очисних споруд та будівництво споруд
доочищення та дезінфекції для першого блоку);
 реконструкція V-го пускового комплексу (підготовка майданчику для реалізації
чотирьох пускових комплексів);
 реконструкція VI-го та VII-го пускових комплексів (реконструкція каналізаційних
насосних станції «Позняки» та «Правобережна» з влаштуванням систем дезодорації
повітря);
 реконструкція VIII-го та IX-го пускових комплексів (будівництво нового другого
блоку та реконструкція споруд третього блоку станції);
 реконструкція X-го пускового комплексу (відновлення магістрального каналу
очисних стічних вод, розсіюючих випусків та будівництво автогосподарства і
ремонтних цехів).
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження витрат
коштів за спожиту електроенергію на потреби системи водовідведення.
ПАТ «АК «Київводоканал»
ПАТ «АК «Київводоканал»
Електричної енергії*

378,3 ГВт·год

Електричної енергії

61,8

ГВт·год

Зниження витрат електроенергії на технологічний процес очистки стічних
каналізаційних вод. Зниження витрат на ремонт та обслуговування обладнання
Скорочення обсягів викидів СО2 на 67,0 тис. т. Зниження забруднення р. Дніпро
Вирішення питання розповсюдження неприємних запахів на житлові масиви
Подовження строку служби очисних споруд. Вивільнення територій
2016-2025 рр.
40 років
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Сектор

Водопостачання та водовідведення

Найменування проекту

Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва
технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції
аерації

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Джерела і умови
фінансування

Показники
ефективності проекту

Всього, в тому числі:

20 610,0

млн грн

900,0

млн USD

Проектні роботи

1 585,4

млн грн

69,2

млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

9 512,3

млн грн

415,4

млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

6 341,5

млн грн

276,9

млн USD

Непередбачені витрати

3 170,8

млн грн

138,5

млн USD

Пільговий кредит JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва)
 процентна ставка по кредиту: 0,1%;
 період повернення кредиту: 40 років
 відстрочення погашення кредиту: 10 роки
Чистий дисконтований дохід (NPV)

-14 924,9млн грн -631,7млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

-

років

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

-

%

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

-

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

0,1

кВт·год/USD

Чутливість

Аналіз чутливості не здійснювався у зв’язку з відсутністю економічної рентабельності
проекту

Механізм реалізації

Кредитна лінія

Бар’єри
та
ризики

Фінансові

Кредитоспроможність позичальника, розмір тіла та відсотків по кредиту, період
повернення кредиту, гарантованість отримання доходу від проекту

Регуляторні

-

Інші

Моніторинг і контроль за досягненням економії ПЕР

Інвестиційний баланс

Залучення інвестицій планується з 2016 року впродовж 10-ти календарних років.
Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та зростає щорічно
(внаслідок росту цін на електроенергію з накопичувальним підсумком).
млн USD
120

Інвестиції

Економія

100
80
60
40
20
0
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5.

СИСТЕМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

5.1. Модернізація 15 700 вуличних світильників
Сектор

Зовнішнє освітлення

Найменування проекту

Модернізація 15 700 вуличних світильників

Мета проекту

 зниження споживання електричної енергії на потреби зовнішнього освітлення міста
в середньому на 15%;
 скорочення видатків з міського бюджету на функціонування системи зовнішнього
освітлення міста;
 підвищення надійності та якості зовнішнього освітлення міста;
 зниження викидів СО2 (опосередковано).
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
Проектом передбачається енергоефективна модернізація системи зовнішнього
освітлення міста шляхом заміни існуючих 15 700 вуличних світильників з низькою
світловіддачею (ДРЛ) на енергоефективні світлодіодні світильники з високою
світловіддачею та високим індексом передачі кольору.
Крім цього, проектом планується поступова реконструкція опор (стовпів) та
впровадження системи диспетчеризації, що дозволить здійснювати моніторинг, облік
та управління системою зовнішнього освітлення міста.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження витрат
коштів за спожиту електроенергію на потреби зовнішнього освітлення.

Опис проекту

Цільова група

Мешканці м. Києва

Власник проекту

Інвестор (за результатами проведення концесійного конкурсу)

Базове енергоспоживання (2013 р.)

Електроенергія*

61,2 ГВт·год

Зниження
енергоспоживання

Електроенергія

9,2

ГВт·год

Зниження витрат електроенергії на потреби зовнішнього освітлення. Зниження витрат
Додаткові
вигоди від Експлуатаційні на обслуговування системи зовнішнього освітлення (в т.ч. на заміну та утилізацію
ламп).
реалізації
проекту
Скорочення обсягів викидів СО2 на 10,0 тис. т. Повна екологічна безпечність
Екологічні
світлодіодних світильників (відсутність токсичних та небезпечних речовин).
Зниження світлового забруднення навколишнього середовища.
Соціальні

Підвищення безпеки на вулицях міста в нічний час.

Інші

Підвищення якості освітлення територій міста.

Строк реалізації проекту

2017-2020 рр.

Строк життя проекту

15 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

*– всього по сектору
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млн грн

5,0 млн USD

8,0

млн грн

0,3 млн USD

Обладнання, матеріали, комплектуючі

77,0

млн грн

3,3 млн USD

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи

15,0

млн грн

0,7 млн USD

Непередбачені витрати

15,0

млн грн

0,7 млн USD

Проектні роботи

115,0

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Сектор

Зовнішнє освітлення

Найменування проекту

Модернізація 15 700 вуличних світильників

Джерела і умови
фінансування

1. Позика ЄБРР
2. Співфінансування – кошти інвестора

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)
49,5 млн грн 2,2 млн USD
Дисконтований строк окупності (DPP)
8,0 років
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
24,0 %
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
0,4
Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ
1,8 кВт·год/USD
Зміна обсягу капітальних вкладень (в USD) в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 16,5% до 37,0%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,31).
Зміна обсягу економії електричної енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни
значення IRR в межах від 14,1% до 33,2%, що є некритичним для інвестиційної
привабливості проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR
до зміни обсягу економії електричної енергії (коефіцієнт еластичності E=1,31).

Чутливість

IRR
41%

31,7%

34%
27%
20%

Чутливість IRR

37,0%

14,1%

17,5%

27,4%

24,0%

27,1%

20,8%

21,1%

30,1%
18,6%

33,2%

16,5%

13%
-30%
-20%
-10%
до зміни обсягу капітальних витрат

Механізм реалізації
Бар’єри
Фінансові
та
ризики
Регуляторні
Інші
Інвестиційний баланс

0%

10%
20%
30%
до зміни рівня економії електричної енергії

Кредитна лінія, власні сили та засоби інвестора
Кредитоспроможність позичальника, обсяг та умови кредитування, повернення
коштів з економії, прогнозування тарифних змін, урахування інфляційних ризиків
Деталізація та чіткість концесійного договору
Контроль за виконанням проекту та досягненням заявлених показників економії,
застосування надійного обладнання з гарантованими технічними показниками,
дотримання експлуатаційних норм і правил
Залучення інвестицій виконується поступово за 4 календарні роки(від 2 500 до 5 000
світлоточок на рік). Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та
зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну енергію та збільшення кількості
модернізованих об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
2,0

Інвестиції

Економія

1,5
1,0
0,5
0,0
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6. ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
6.1. Оновлення парку тролейбусів
Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Оновлення парку тролейбусів

Мета проекту

 зниження споживання електричної енергії тролейбусами на потреби
пасажироперевезення в середньому на 7%;
 скорочення видатків з міського бюджету на функціонування громадського
транспорту;
 підвищення надійності та якості пасажироперевезень комунальним транспортом
міста;
 зниження викидів СО2.
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається оновлення морально та
фізично застарілого, енергоємного міського комунального парку тролейбусів.
До обсягу охоплення інвестиційного проекту підпадають 202 одиниці техніки, що
підлягають модернізації, в тому числі:
 тролейбуси довжиною 12 м – 97 одиниць;

Опис проекту

 тролейбуси довжиною 18,7 м – 105 одиниць.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження
споживання електричної енергії тролейбусами на потреби пасажироперевезення.
Цільова група

КП «Київпастранс»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, Департамент транспортної інфраструктури,
КП «Київпастранс»

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)

Електроенергія*

378,5 ГВт·год

Зниження
енергоспоживання

Електроенергія

24,4

Додаткові
Зниження витрат електроенергії на потреби пасажироперевезення.
вигоди від Експлуатаційні Зниження витрат на обслуговування комунального транспорту.
реалізації
проекту
Екологічні
Скорочення обсягів викидів СО2 на 26,5 тис. т
Соціальні

Підвищення безпеки та комфорту перевезення пасажирів.

Інші

Подовження строку служби парку тролейбусів.
Підвищення якості пасажироперевезень.

Строк реалізації проекту

2015-2016 рр.

Строк життя проекту

20 років

*– всього по сектору
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ГВт·год
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Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Оновлення парку тролейбусів

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
Джерела фінансування
Показники
ефективності проекту

Всього обсяги капітальних витрат

963,3

млн грн

42,1

млн USD

1. Позика ЄБРР;
2. Співфінансування – міський бюджет розвитку;
3. Співфінансування – державний бюджет
Чистий дисконтований дохід (NPV)

-662,7млн грн -28,9млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

-

років

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

-

%

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

-

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

0,6

кВт·год/USD

Чутливість

Аналіз чутливості не здійснювався у зв’язку з відсутністю економічної рентабельності
проекту

Механізм реалізації

Кредитне фінансування транспортного підприємства

Бар’єри
та
ризики

Фінансові

Низький тариф та дотаційність послуг громадських пасажироперевезень.
Кредитоспроможність позичальника, обсяг та умови кредитування, прогнозування
тарифних змін, урахування інфляційних ризиків

Регуляторні

Деталізація та чіткість схеми кредитного контракту

Інші

Контроль за виконанням проекту та досягненням заявлених показників економії,
застосування надійного обладнання з гарантованими технічними показниками,
дотримання експлуатаційних норм і правил

Інвестиційний баланс

Залучення інвестицій виконується поступово за 2 календарних роки (від 80-ти до 122х об’єктів на рік). Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та
зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну енергію та збільшення кількості
модернізованих об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
30

Інвестиції

Економія
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0

67

РЕЄСТР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
6.2. Оновлення парку трамвайних вагонів
Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Оновлення парку трамвайних вагонів

Мета проекту

 зниження
споживання
електричної
енергії
трамваями
на
потреби
пасажироперевезення в середньому на 3%;
 скорочення видатків з міського бюджету на функціонування громадського
транспорту;
 підвищення надійності та якості пасажироперевезень комунальним транспортом
міста;
 зниження викидів СО2.

Опис проекту

Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається оновлення 50 % морально
застарілого, фізично зношеного та енергоємного парку трамваїв шляхом заміни 2-х
трамвайних вагонів на один сучасний вагон з більшою пасажиромісткістю.
До обсягу охоплення інвестиційного проекту підпадають 260 одиниць техніки
(трамвайних вагонів), що потребують оновлення.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження
споживання електричної енергії на потреби пасажироперевезення.

Цільова група

КП «Київпастранс»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, Департамент транспортної інфраструктури,
КП «Київпастранс»

Базове
енергоспоживання
(2013 р.)
Зниження
енергоспоживання

Електроенергія*

378,5 ГВт·год

Електроенергія

11,0

ГВт·год

Додаткові
Зниження витрат електроенергії на потреби пасажироперевезення.
вигоди від Експлуатаційні Зниження витрат на обслуговування та ремонт комунального транспорту.
реалізації
проекту
Екологічні
Скорочення обсягів викидів СО2 на 11,9 тис. т
Соціальні

Підвищення безпеки та комфорту перевезення пасажирів.

Інші

Подовження строку служби парку трамвайних вагонів.
Підвищення якості пасажироперевезення.

Строк реалізації проекту

2021-2025 рр.

Строк життя проекту

10 років

*– всього по сектору
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Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Оновлення парку трамвайних вагонів

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
Джерела фінансування

Показники
ефективності проекту

Всього капітальні витрати

2 977,0

млн грн

130,0

млн USD

1. Позика МФО (потенційно, Група Світового Банку, ЄІБ, ЄБРР)
2. Співфінансування – міський бюджет розвитку;
3. Співфінансування – державний бюджет.
Чистий дисконтований дохід (NPV)

-2 207,5 млн грн

-96,4 млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

- років

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

- %

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

-

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

0,1 кВт·год/USD

Чутливість

Аналіз чутливості не здійснювався у зв’язку з відсутністю економічної рентабельності
проекту

Механізм реалізації

Кредитне фінансування транспортного підприємства

Бар’єри
та
ризики

Фінансові

Низький тариф та дотаційність послуг громадських пасажироперевезень.
Кредитоспроможність позичальника, обсяг та умови кредитування, прогнозування
тарифних змін, урахування інфляційних ризиків

Регуляторні

Деталізація та чіткість схеми контракту з банком

Інші

Контроль за виконанням проекту та досягненням заявлених показників економії,
застосування надійного обладнання з гарантованими технічними показниками,
дотримання експлуатаційних норм і правил

Інвестиційний баланс

Залучення інвестицій виконується поступово за 5 календарних роки (від 35-ти до
80-ти об’єктів на рік). Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та
зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну енергію та збільшення кількості
модернізованих об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
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6.3.

Модернізація систем освітлення вагонів метрополітену

Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Модернізація систем освітлення вагонів метрополітену

Мета проекту

 зниження споживання електричної енергії метрополітеном на потреби освітлення
вагонів метро;
 скорочення видатків з міського бюджету на функціонування громадського
транспорту;
 зниження викидів СО2.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст (Світовий
Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається комплексна модернізація
системи освітлення вагонів метрополітену.
До обсягу охоплення інвестиційного проекту підпадають 245 вагонів метрополітену, в
яких планується заміна 2 350 морально застарілих та енергоємних ламп на сучасні
енергоефективні світлодіодні джерела світла.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження
споживання електричної енергії на потреби освітлення вагонів метрополітену.

Опис проекту

Цільова група

КП «Київський метрополітен»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, Департамент транспортної інфраструктури,
КП «Київський метрополітен»

Базове енергоспоживання (2013 р.)

Електроенергія*

Зниження
енергоспоживання

Електроенергія

378,5 ГВт·год
0,5

ГВт·год

Додаткові
Зниження витрат електроенергії на потреби освітлення вагонів метрополітену
вигоди від Експлуатаційні Зниження витрат на заміну ламп освітлення вагонів метрополітену
реалізації
проекту
Екологічні
Скорочення обсягів викидів СО2 на 0,5 тис. т
Соціальні

Підвищення безпеки та комфорту перевезення пасажирів.

Інші

Підвищення якості пасажироперевезення.

Строк реалізації проекту

2017-2018 рр.

Строк життя проекту

10 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
*– всього по сектору
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Всього капітальні витрати

4,8

млн грн

0,2

млн USD
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Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Модернізація систем освітлення вагонів метрополітену

Джерела і умови
фінансування

1. Власні кошти підприємства;
2. Міський бюджет розвитку;
3. Державний бюджет.

Показники
ефективності проекту

Чистий дисконтований дохід (NPV)

-2,1 млн грн

-0,1 млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

-

років

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

-

%

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

-

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

2,4

кВт·год/USD

Чутливість

Аналіз чутливості не здійснювався у зв’язку з відсутністю економічної рентабельності
проекту

Механізм реалізації

Власні сили та засоби підприємства

Бар’єри
та
ризики

Фінансові

Прогнозування тарифних змін, урахування інфляційних ризиків

Регуляторні

Деталізація та чіткість схеми контракту з банком

Інші

Контроль за виконанням проекту та досягненням заявлених показників економії,
застосування надійного обладнання з гарантованими технічними показниками

Інвестиційний баланс

Залучення інвестицій виконується поступово за 2 календарних роки (від 100-та до
145-ти об’єктів на рік). Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та
зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну енергію та збільшення кількості
модернізованих об’єктів з накопичувальним підсумком).
млн USD
0,16

Інвестиції

Економія

0,12
0,08
0,04
0,00
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6.4.

Модернізація рухомого складу метрополітену

Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Модернізація рухомого складу метрополітену

Мета проекту

 зниження споживання електричної енергії метрополітеном на потреби
пасажироперевезення середньому на 3%;
 скорочення видатків з міського бюджету на функціонування громадського
транспорту;
 підвищення надійності та якості пасажироперевезень комунальним транспортом
міста;
 зниження викидів СО2.
Проект входить до Програми енергоефективної трансформації міста Києва, що
розроблена в рамках Ініціативи енергоефективної трансформації міст
(Світовий Банк).
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається комплексна модернізація
рухомого складу міського метрополітену з впровадженням асинхронного тягового
приводу.
До обсягу охоплення інвестиційного проекту підпадають 125 морально застарілих,
фізично зношених, та енергоємних вагонів метро типу «Е» та його модифікацій.
Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження
споживання електричної енергії рухомим складом метрополітену на потреби
пасажироперевезення.

Опис проекту

Цільова група

КП «Київський метрополітен»

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація, Департамент транспортної інфраструктури ,
КП «Київський метрополітен»

Базове енергоспоживання (2013 р.)
Зниження
енергоспоживання

Електроенергія*

378,5 ГВт·год

Електроенергія

11,7

ГВт·год

Додаткові
Зниження витрат електроенергії на потреби пасажироперевезення.
вигоди від Експлуатаційні Зниження витрат на обслуговування та ремонт комунального транспорту.
реалізації
проекту
Екологічні
Скорочення обсягів викидів СО2 на 12,6 тис. т
Соціальні

Підвищення безпеки та комфорту перевезення пасажирів.

Інші

Подовження строку служби рухомого складу метрополітену.
Підвищення якості та надійності пасажироперевезення.

Строк реалізації проекту

2015-2017 рр.

Строк життя проекту

20 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ
*– всього по сектору
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Всього капітальні витрати

3 137,3

млн грн

137,0

млн USD
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Сектор

Громадський транспорт

Найменування проекту

Модернізація рухомого складу метрополітену

Джерела
фінансування
Показники
ефективності проекту

1. Цільові екологічні інвестиції в рамках Кіотського протоколу;
2. Міський бюджет розвитку;
3. Державний бюджет.
Чистий дисконтований дохід (NPV)

-2 224,4 млн грн -97,1 млн USD

Дисконтований строк окупності (DPP)

-

років

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

-

%

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

-

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

0,1

кВт·год/USD

Чутливість

Аналіз чутливості не здійснювався у зв’язку з відсутністю економічної рентабельності
проекту

Механізм реалізації

Застосування «гнучких механізмів» Кіотського протоколу

Бар’єри
та
ризики

Фінансові

Підготовка документації для використання коштів в рамках механізмів Кіотського
протоколу

Регуляторні

Отримання негативного рішення, щодо надання коштів

Інші

Контроль за виконанням проекту та досягненням заявлених показників економії,
застосування надійного обладнання з гарантованими технічними показниками,
дотримання експлуатаційних норм і правил

Інвестиційний баланс

Залучення коштів виконується поступово за 3 календарні роки (від 50-ти до
25-ти об’єктів на рік). Економічний ефект від реалізації проекту настає через рік та
зростає щорічно (внаслідок росту цін на електричну енергію та збільшення кількості
оновлених об’єктів з накопичувальним підсумком).
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7.

СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Найменування проекту

Система енергетичного менеджменту

Мета проекту

 зниження енергетичної складової комунальних послуг та фінансового навантаження
на міській бюджет, пов’язаного з оплатою енергоносіїв за рахунок підвищення
ефективності використання ПЕР в бюджетній сфері міста;
 підвищення енергетичної безпеки та незалежності муніципалітету;
 підвищення якості комунальних послуг;
 зниження викидів СО2.

Опис проекту

ПЕФ «ОптімЕнерго» спільно з фахівцями КП «ГВП» та управлінням енергетики та
енергоефективності КМДА розробило концепцію проекту впровадження системи
енергоменеджменту об’єктів бюджетної сфери м. Київ (далі - Проект).
Відповідно концепції головними компонентами Проекту є:
 організаційний;
 технічний;
 методологічний.
Організаційний потребує створення спеціалізованої, вертикально інтегрованої
структури яка є відокремленим комунальним підприємством із штатом близько 200
осіб.
Технічний включає в себе саме побудову автоматизованої системи контролю та
обліку енергоресурсів, яка дозволить вести автоматизований моніторинг
енергоспоживання
Методологічний включає програмне забезпечення по автоматизованій обробці даних
енергоспоживання, а також. «Порядок прийняття корегуючих та превентивних
управлінських рішень по оптимізації експлуатації будівель».
Обов'язковою умовою ефективного функціонування системи муніципального
енергетичного менеджменту є наявність і взаємодія всіх складових елементів.
Відсутність хоча б одного елементу системи енергетичного менеджменту нівелює
ефективність політики сталого енергетичного розвитку міста.
Економічна ефективність проекту досягається за рахунок зниження споживання
паливно-енергетичних ресурсів (теплової енергії, води, електричної енергії та
природного газу).
Більш детальна інформація приведена в окремому додатку до ПДСЕР
«Впровадження системи енергоменеджменту об’єктів бюджетної сфери міста
Київ», що виконаний ПЕФ «ОптімЕнерго».

Власник проекту

Київська міська державна адміністрація

Базове енергоспоживання (2013 р.)

Всього

1 311,4 ГВт·год

Теплова енергія

1 122,5 ГВт·год

Вода

Зниження
енергоспоживання

7 971,2 тис. м³

Електроенергія

146,8 ГВт·год

Природний газ

42,0 ГВт·год

Всього

262,5

ГВт·год

Теплова енергія

224,5

ГВт·год

Вода
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965,2 тис. Гкал

Електроенергія

29,4

ГВт·год

Природний газ

8,6

ГВт·год

4,4 млн м³

193,0

тис. Гкал

1 594,2

тис. м³

0,9

млн м³
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Найменування проекту

Система енергетичного менеджменту

Додаткові Екологічні
вигоди від
реалізації
Інші
проекту

Скорочення обсягів викидів СО2 на 103,7 тис. т
Скорочення видатків з міського бюджету на оплату спожитих паливно-енергетичних
ресурсів

Строк реалізації
проекту

2016-2020 рр.

Строк життя проекту

20 років

Орієнтовні обсяги
капітальних витрат,
без ПДВ

Всього, в тому числі:

465,9

млн грн

21,2

млн USD

Послуги консультантів

11,0

млн грн

0,5

млн USD

Облаштування робочих місць та
приладне оснащення служби
енергоменеджменту

11,0

млн грн

0,5

млн USD

Впровадження автоматизованої системи
енергомоніторингу (АСЕМ)

55,0

млн грн

2,5

млн USD

328,2

млн грн

14,9

млн USD

60,8

млн грн

2,8

млн USD

Модернізація та сервісне
обслуговування систем автоматичного
регулювання енергоспоживання
Непередбачені витрати
Джерела
фінансування
Показники
ефективності проекту

1. Міський бюджет розвитку;
2. Співфінансування учасників на засадах приватно-публічного партнерства;
3. Кошти інвестора.
Чистий дисконтований дохід (NPV)

259,2 млн грн

Дисконтований строк окупності (DPP)

3,2

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

33,0

Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

0,6

Питома економія на одиницю інвестицій, без ПДВ

12,4

11,3 млн USD
років
%

кВт·год/USD
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Енергосервісна
компанія

Екологічні
Системи

www.ecosys.com.ua

