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Новини Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»

КРЕМЕНЧУК ЗАЛУЧИТЬ ІНВЕСТИЦІЇ В 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

26 квітня 2017 року команда Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» представила у Кременчуці 
результати енергоаудитів 50 бюджетних будівель міста. 

Фахівці Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа 
в Україні» на прохання Одеської обласної ради 
проаналізували можливість виробництва теплової та 
електричної енергії з біомаси в регіоні, та визначити 
ефективність та доцільність біоенергетичного проекту.

Міста-партнери Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» Білгород-Дністровський та Ізмаїл (Одеська 
область) стали першими українськими містами, які розробили  
та прийняли ПДСЕРК до 2030 року з урахуванням оновлених 
вимог ЄС. Вони стануть дорожною картою для формування 
міської стратегії раціонального використання енергоресурсів 
та впровадження енергозберігаючих ініціатив.

Читати далі...

Чернігів у співпраці зі спеціалістами Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» розробив 
План дій зі сталого енергетичного розвитку на 2015-2023 роки. 
Документ, який було прийнято міською радою, відкриває 
перед Черніговом нові можливості залучення
інвестицій для реалізації енергоефективних проектів та
заходів. 

ЗАПОРІЖЖЯ РЕАЛІЗУЄ ПРОЕКТИ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ

Спеціалісти Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» виконали енергетичні аудити 60 
громадських будівель м. Запоріжжя, серед яких 53 освітніх 
заклади та сім закладів охорони здоров'я. Розроблені 
документи дали змогу міській раді сформувати кілька заявок 
на отримання кредитних коштів від міжнародних донорів. 

У 2013 році в Тернополі затвердили розроблений за підтримки 
команди Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа 
в Україні» План дій зі сталого енергетичного розвитку міста, 
який передбачав скорочення викидів СО  на понад 20% до 2

2020 року. У співпраці з фахівцями Проекту USAID  у 2016 році 
документ був актуалізований та його впровадження триває. 

ТЕПЛОДАР ЗМЕНШИТЬ ГАЗОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ТА ІЗМАЇЛ РОЗРОБИЛИ 
ПДСЕРК

Білгород-Дністровський Ізмаїл
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ЗМІНИТИ МІСТО: ДОСВІД ЧЕРНІГОВА В РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Вперше в Україні розроблено два ПДСЕРК до 2030 року за 
оновленими вимогами Єврокомісії (для міст Ізміїл та Білгород-
Дністровський), п’ять ПДСЕРК у стадії розробки.

Для міст Болград, Одеса, Чорноморськ і Южне проведені 
енергоаудити і підготовлені звіти про енерговитрати та енерговтрати 
у 112 бюджетних будівлях, а також у типових житлових будинках. Для 
кожного міста буде розроблено декілька альтернативних варіантів 
енергоефективних заходів та запропоновано грантові програми 
фінансування, за допомогою яких міста зможуть реалізувати обрані 
енергоефективні заходи та проекти чистої енергії.

В стадіі розробки вісім проектів для міст Одеської області та 
Регіональний енергетичний план.

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
розробляє ПДСРК для трьох міст.

Міста отримають допомогу щодо побудови ефективної системи 
енергоменеджменту; проведення енергоаудитів комунальних 
систем і бюджетних будівель; підготовки бізнес-планів і ТЕО 
залучення інвестицій у сферу енергоефективності.

В стадії розробки - шість проектів для міст Донбасу та Харкова, 
запити на розробку ще п'яти проектів.
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ТРИВАЄ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ В 
ОСББ МІСТ-ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ USAID

Експерти Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» працюють над розробкою проектно-
кошторисної документації шести проектів чистої енергії. Всі 
вони будуть реалізовані у п'яти ОСББ в містах-партнерах 
проекту.

Президент підписав Закон України «Про ратифікацію 
Фінансової угоди між Україною та Європейським 
інвестиційним банком» (ЄІБ). Метою Угоди є залучення під 
державні гарантії до €200 млн кредитних коштів ЄІБ, що 
спрямують на покращення роботи міського громадського 
транспорту.

ПРОЕКТ USAID ДОПОМАГАЄ ТЕРНОПОЛЮ 
РЕАЛІЗУВАТИ ПДСЕР

10 МІСТ-ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ USAID ОТРИМАЮТЬ 
ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ
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Інфографіка

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ У П'ЯТИ МІСТАХ-
ПАРТНЕРАХ ПРОЕКТУ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ» 

Спеціалісти Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (далі – Проект USAID) постійно співпрацюють із 
пілотними містами, які впроваджують енергоефективні заходи, передбачені Планами дій зі сталого енергетичного розвитку 
(ПДСЕР).
Зростання рівня державної підтримки та зацікавленості інвесторів у спрямуванні коштів на підвищення енергоефективності у ЖКГ 
відкрило для міст нові та недоступні раніше можливості участі в пілотних і демонстраційних проектах, залучення пільгових кредитів та 
грантових коштів, фінансування енергоефективних заходів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП). 
Пропонуємо ознайомитися з найпоказовішими інвестиційними проектами у сфері енергоефективності, які впроваджуються або 
плануються до впровадження містами-партнерами Проекту USAID північних та центральних областей України – Вінницею, 
Кам'янцем-Подільським, Сумами, Хмельницьким, а також столицею – м. Києвом.

м. Хмельницький, фото: https://thecity.com.ua/

БЮДЖЕТНІ ТА ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ

Чи не найпоширенішою проблемою українських міст лишається низька енергоефективність громадських будівель та споруд.  Останнім 
часом  суттєво підвищилися тарифи на енергоресурси, в тому числі й на теплову енергію. Проте, з огляду на низьку енергоефективність 
(значну енерговитратність) будівель, кінцеві споживачі фактично сплачують за обігрів зовнішнього повітря, а не власних та робочих 
помешкань. Вирішення цієї проблеми дозволить досягти одразу кількох цілей: заощадити кошти на опаленні; зменшити споживання 
невідновлюваних енергоресурсів; скоротити кількість викидів CО ; створити тепловий комфорт у приміщеннях. Водночас не лише 2

міста, а і держава  не мають досить коштів для підвищення енергоефективності будівель.  Тому одним із найбільш надійних джерел 
фінансування енергоефективних заходів  у житловому та громадському секторі є залучення коштів міжнародних фінансових 
організацій – кредитів та грантів.
Українські міста вже мають успішний досвід співпраці з міжнародними донорами.

Бізнес-план для м. Хмельницького, розроблений спеціалістами Проекту USAID,  
успішно пройшов затвердження у кредитному комітеті Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) і грантовому комітеті Східноєвропейського Партнерства у сфері 
енергоефективності та екології (Е5Р). Пілотний проект передбачає модернізацію трьох 
дитячих садочків і двох шкіл. У результаті місто отримало 11,8 млн грн кредитних коштів 
під 3% річних із відтермінуванням платежу та 200 тис. євро за рахунок гранту. Завдяки 
реалізації передбачених заходів, будуть встановлені індивідуальні теплові пункти (ІТП), 
оновлене внутрішнє та зовнішнє освітлення з використанням енергоефективних 
світлодіодних ламп, виконане утеплення фасадів будівель, ремонт покрівлі, заміна вікон та 
впроваджені інші енергоефективні заходи. Завершення проекту заплановано у 2017 році. 

За підтримки спеціалістів Проекту USAID розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту реалізації енергоефективних 
заходів у 31 бюджетній будівлі м. Хмельницького. Запропонований комплекс заходів включає модернізацію систем опалення, 
освітлення та вентиляції, заміну вікон, утеплення підлоги, даху та зовнішніх стін. Проект передбачає залучення 6,7 млн євро 
кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та співфінансування з міського бюджету у межах 20% кредиту. Наразі 
заявка Хмельницького перебуває на другому етапі конкурсного відбору серед міст-претендентів у Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон). 

Кам'янець-Подільський переміг у конкурсному відборі на отримання грантової допомоги від Посольства Японії в Україні (в рамках 
грантової програми «Кусаноне»). Незабаром місто отримає грант на здійснення капітального ремонту фасаду з утепленням у ДНЗ №2 
та капітального ремонту даху, фасаду та системи водовідведення у ДНЗ №15. Крім того, депутати міської ради підтримали заявку на 
отримання грантової допомоги від GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) для впровадження енергоефективних 
заходів із капітального ремонту системи теплопостачання та гарячого водопостачання у ДНЗ №2.

Київська міська рада підтримала участь комунальних підприємств міста у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
України», що реалізовуватиметься за рахунок кредитних ресурсів (ЄІБ). Зокрема, йдеться про два субпроекти: «Термомодернізація 
будівель бюджетної сфери м. Києва» на суму до 11 млн євро та «Капітальний ремонт систем освітлення із заміною освітлювальних 
приладів на світлодіодні в закладах бюджетної сфери м. Києва» на суму до 22,5 млн євро. Проекти перебувають на розгляді 
Міністерства фінансів України та Мінрегіону.

У м. Суми триває доопрацювання програми «Підвищення енергоефективності в житлових будинках на 2016-2025 рр.», у рамках якої 
заплановані проекти з енергозбереження та підвищення енергоефективності для 1 113 житлових будинків. Для семи житлових будинків 
першого етапу програми спеціалісти Проекту USAID провели енергетичні аудити та запропонували енергоефективні заходи (заміна 
вікон на енергоефективні в місцях загального користування, впровадження погодного регулювання, налагодження 
внутрішньобудинкових систем опалення та усунення теплових втрат у неопалюваних приміщеннях). Містом проводиться активна робота 
з підготовки заявки для отримання коштів на впровадження передбачених заходів, основним пріоритетом є залучення кредиту ЄІБ. 

У 2016 році підготовлено інвестиційний проект «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», який  
зараз проходить другий етап конкурсного Відповідно до попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту, відбору Мінрегіону. 
розробленого спеціалістами Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», впровадження енергозберігаючих 
заходів із модернізації будівель та інженерних мереж у 33 бюджетних закладах дозволить досягти економії енергетичних ресурсів у 
обсязі 13 468 МВт∙год/рік (55,5% загального споживання), зменшення річних витрат на 14,55 млн грн, скорочення емісії забруднюючих 
речовин на близько 3 366 т/рік. Вартість проекту становить 5 млн євро, період реалізації – 2017-2021 роки.

Упродовж 2016 року спеціалісти Проекту USAID оцінили готовність Києва до реалізації проектів чистої енергії на умовах державно-
приватного партнерства та підготували техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів із реконструкції системи 
теплопостачання закладів бюджетної сфери з одночасним підвищенням їхньої енергетичної ефективності  за використання механізму 
ДПП. Йдеться про Святошинський психоневрологічний інтернат, Дарницький дитячий будинок-інтернат, Санаторну школу-інтернат     
№ 19 та Київський пансіонат ветеранів праці. Дослідження виявило, що для проведення енергоефективних заходів у комплексах 
будівель бюджетних установ із внутрішніми інженерними системами теплозабезпечення доцільно використовувати форму ДПП 
«ЕСКО»; для реконструкції працюючих газових котелень (будівництва нових) з можливістю комбінованого вироблення теплоти на 
потреби опалення будівель – форму ДПП «концесія». Аналіз фінансово-економічних показників упровадження інвестиційних проектів 
за трьома сценаріями для кожного з можливих учасників ДПП уможливив рекомендувати оптимальні організаційно-економічні 
механізми ДПП для кожного об'єкта. Очікуваний обсяг залучених приватних інвестицій у підвищення енергоефективності сектору 
громадських будівель та оптимізації системи теплозабезпечення міста становить 120 млн грн. Київська міська державна адміністрація 
визначила проекти пріоритетними та наразі розглядає можливість їх втілення у недалекій перспективі.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Проблеми цього сектору здебільшого є менш помітними широкому загалу, проте  застарілість та енерговитратність обладнання 
котелень, зношеність теплових мереж та надмірно низьке теплове навантаження на генерувальні підприємства порівняно з проектними 
потужностями призводять до значного  дорожчання поставленої кінцевому споживачеві теплової енергії. Зменшення рівня платежів та  
збільшення рівня витрат на надання послуг практично виключають можливість комунальних теплопостачальних підприємств 
самостійно  фінансувати модернізацію, хоча інвестиційні проекти цього сектору здебільшого не потребують значних капіталовкладень 
та мають невеликий термін окупності (порівняно з термомодернізацією будівель). Залучення коштів міжнародних фінансових 
організацій можливе лише за наявності бізнес-планів щодо впровадження заходів, тому  міста отримують допомогу в їхньому 
розробленні  від спеціалістів Проекту USAID. Про найпоказовіші інвестиційні проекти розповімо нижче.

Консультантами Проекту USAID для міста Суми розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва теплоелектроцентралі 
(ТЕЦ), паливом для якої слугуватимуть тверді побутові відходи (ТПВ) та муловий осад очисних споруд. Проект принесе місту подвійну 

3користь: з одного боку, дозволить частково вирішити проблему утилізації ТПВ, а з іншого – дозволить щороку заощаджувати 7 490 тис. м  
природного газу та 10 887 МВт·год електроенергії. Зменшення використання невідновлюваних енергоресурсів дасть змогу знизити 
викиди вуглекислого газу на 26 230 т/рік. Наразі для впровадження цього проекту загальною вартістю  334 млн грн місто проводить 
пошук інвестора. 

Також у місті Суми у 2017-2018 рр. запланована реалізація проекту реконструкції котельні ПАТ 
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання». Передбачається встановлення двох 
твердопаливних котлів тепловою потужністю 3 та 4 МВт, які забезпечуватимуть виробництво 
теплової енергії на потреби гарячого водопостачання. В якості біопалива використовуватиметься 
тюкована солома. Для забезпечення надійної роботи котлів передбачається влаштування 
дублюючої лінії твердого біопалива (деревна тріска, гранули, вироблені з деревини або 
агровідходів). За рахунок реалізації проекту очікується річне заміщення природного газу в обсязі        

33 244 тис. м .

Від 2014 року м. Кам'янець-Подільський співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку (МБРР) та Фондом чистих технологій (CTF) у рамках проекту «Підвищення 
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання». Очікуване загальне 
фінансування проекту становить $15,4 млн. Кошти спрямовуються на підвищення економічної 
ефективності діяльності теплопостачальних підприємств через реконструкцію та модернізацію 
обладнання, зниження обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення якості 
надання послуг та поліпшення екологічної ситуації. Серед запланованих заходів варто відзначити 
облаштування багатоквартирних будинків ІТП, заміну старих тепломереж, будівництво 
теплоелектростанції (потужністю 35 МВт) на альтернативному паливі та природному газі. 

3Прогнозований ефект від заощадження становитиме 8 413 тис. м /рік природного газу (заміщення               
альтернативним паливом), 7 421 тис. кВт·год річної генерації електроенергії та зменшення тепловтрат у мережах на 7 692 Гкал/рік.

м. Вінниця, фото: http://misto.vn.ua

м. Суми, фото: https://www.facebook.com/hennadiy.minayev 

У 2016 році рішенням Вінницької міської ради продовжено багаторічну співпрацю міста з SECO (Уряд Швейцарської конфедерації). У 
рамках меморандуму залучено кредитні кошти у розмірі 9,2 млн швейцарських франків, які  використані на реконструкцію 8,8 км 
теплових мереж у двотрубному вимірі, влаштування 68 ІТП у багатоквартирних будинків і впровадження системи спостереження та 

3керування SCADA. Очікуване зменшення споживання природного газу у річному вимірі становитиме 3 400 тис. м . 

Значну увагу у Вінниці приділяють впровадженню альтернативних джерел енергії у секторі теплопостачання. Одним із результатів 
співпраці міської влади з SECO стало залучення 2,9 млн швейцарських франків. Кошти спрямовані на будівництво котельні зі 
встановленням двох твердопаливних котлів VIESSMANN загальною потужністю 5,2 МВт, яка почала функціонувати у 2016 році. Таким 
чином, місто не лише модернізувало теплопостачальне обладнання, а й частково знизило залежність від імпортних енергоносіїв. 
Фахівці Проекту USAID також розробили техніко-економічне обґрунтування будівництва котельні на біомасі.  Наявна газова котельня 
частково буде переведена на біомасу, що забезпечить 100% покриття теплового навантаження ГВП у літній період та часткове 
покриття навантаження в опалювальний період. Проводиться пошук інвестора для цього проекту, залежно від домовленостей з 
міською владою обсяг фінансування становитиме 53,5-90 млн грн (при проектній потужності котельні у межах 8-10 МВт). Впровадження 

3проекту дозволить заощадити щорічно 9,5 млн м  природного газу та зменшити викиди на 19 тис. т СО /рік2

У рамках надання технічної допомоги в імплементації ПДСЕР м. Хмельницького експертами Проекту USAID було розроблено техніко-
економічне обґрунтування проекту будівництва твердопаливної когенераційної установки на базі міського комунального підприємства 
«Південно-Західні тепломережі». Технічною документацією передбачено спорудження та введення в експлуатацію додаткового 
джерела енергії у межах 1,2 МВт електричної та 4,6 МВт теплової потужності. Реалізація проекту загальної вартістю 78 млн грн 
дозволить забезпечити безперебійне постачання гарячої води споживачам (15% населення міста), частково покривати потужності 
газових котлів у опалювальний період, а також реалізувати вироблену електричну енергію за «зеленим тарифом». Використання в 
якості палива деревини місцевого виробництва сприятиме диверсифікації постачання енергоносіїв та зниженню вартості теплової 
енергії для споживачів. За зверненням міста, спеціалісти Проекту USAID виконують підготовку заявки на залучення коштів міжнародних 
фінансових організацій. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Окрім необхідності безпосередньої реалізації енергоефективних заходів у секторі водопостачання та водовідведення, перед містами 
постають завдання щодо інвестування коштів у підвищення якості питної води, що подається споживачам, забезпечення 
безперебійного водопостачання, очищення каналізаційних стоків відповідно до сучасних гігієнічних вимог. Існують також можливості 
впроваджувати у цьому секторі альтернативні джерела енергії, наприклад, отримувати енергію з мулового осаду очисних споруд. Для 
реалізації великих амбітних проектів у секторі містам потрібно залучати зовнішнє фінансування. Суттєва модернізація насосних та 
фільтрувальних станцій, очисних споруд, заміна зношених мереж – такі проекти є в кожному ПДСЕР перелічених вище міст, і 
спеціалісти Проекту USAID надають допомогу пілотним містам у виконанні складних розрахунків та формуванні заявок для кредитних 
установ.

У Києві триває один із наймасштабніших інвестиційних проектів країни: реконструкція Бортницької 
станції аерації. У червні 2015 р. між урядами України та Японії підписана кредитна угода для 
залучення на реконструкцію коштів Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на 
пільгових умовах. Кредит JICA становитиме 108 млрд єн. Уряд Японії вже виділив 380 млн грн на 
розроблення технічної документації та підготовку до реконструкції Бортницької станції аерації. У 
2016 році з державного бюджету України спрямовано 63 млн грн на проведення попередніх робіт 
та підготовку  тендерної документації.

Проект, розроблений за підтримки проекту USAID, передбачає спорудження енергетичного 
комплексу на базі міських очисних споруд Вінниці. Такий комплекс дозволить генерувати теплову 
енергію одразу із трьох джерел: акумулювання тепла каналізаційних стоків, нагрів теплоносія з 
використанням теплових насосів та подальше його догрівання при спалюванні генераторного газу, отриманого з мулового осаду очисних 
споруд. Передбачається використання енергетичного комплексу для теплопостачання споживачів чотирьох наявних  газових котелень, що 

3сприятиме економії природного газу  до 12 700 тис. м /рік та зменшенню викидів СО  майже на 43 000 т щороку. Представники міста 2

проводять переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення кредиту обсягом 214,7 млн грн.
У результаті реалізації Проекту «Розвиток міської інфраструктури» (завершений у 2015 році) у м. Кам'янці-Подільському виконано 
модернізацію водопровідних і каналізаційних насосних станцій та артезіанських свердловин шляхом заміни фізично і морально застарілого 
насосного обладнання на сучасне енергоефективне загальною вартістю 41,2 млн грн. Кошти були залучені в рамках кредитної угоди між 
Урядом України та МБРР. У результаті реалізації проекту замінено 7,9 км мереж (3,2 км водопровідних та 4,7 км каналізаційних), очікуване 
річне зменшення енергоспоживання водопровідно-каналізаційним господарством становитиме 8 544 тис. кВт∙год.

Бортницька станція аерації, фото: http://vodokanal.kiev.ua/

Важливість модернізації вуличного освітлення – не лише в заощадженні ресурсів (встановлення нових світлодіодних ламп дозволяє 
скоротити споживання електроенергії на освітлення до п’яти разів), а й у зменшенні рівня вуличної злочинності та травматизму в темний 
час доби, покращенні комфорту пересування мешканців вулицями міста. Встановлення додаткового обладнання, такого як датчики 
руху, автоматичні та дистанційні системи керування освітленням, заміна електромереж та встановлення додаткових світлоточок 
дозволяють суттєво примножити позитивний ефект. І хоча проекти цього сектору здебільшого впроваджуються як пілотні та у 
невеликих обсягах, у містах, що активно їх втілюють, результати добре помітні:

Завдяки участі у проекті ПРООН, м. Суми отримало консультації щодо удосконалення тендерних процедур при закупівлі 
освітлювального обладнання, підтримку у розробці місцевого законодавчого акту про запровадження енергоефективних 
освітлювальних систем та сертифікат для підприємства «Міськсвітло» на отримання 850 енергоефективних та екологічно безпечних 
освітлювальних приладів вуличного освітлення вартістю 100 тис. грн (натрієві лампи класу енергоефективності А+, які прирівнюють за 
енергоефективністю до світлодіодних ламп).

У Хмельницькому розроблена та частково втілена передбачена ПДСЕР міста «Програма енергоефективної модернізації 
внутрішнього та зовнішнього освітлення на 2016 – 2017 роки». Вона спрямована на скорочення витрат на утримання внутрішнього 
(будинкового) та зовнішнього (вуличного) освітлення міста. Окрім повної поступової заміни застарілих джерел освітлення на 
світлодіодні у громадських будівлях місцевого підпорядкування, комунальних установах та приміщеннях загального користування 
багатоквартирного житлового фонду, програма передбачає заміну 4 910 світильників із лампами розжарювання потужністю 150 Вт та 
300 Вт на світильники зі світлодіодними джерелами світла потужністю 50 Вт. Впровадження програми дозволить не лише суттєво 
покращити рівень освітленості вулиць, а і скоротити на 20% загальне споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення.

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

ТРАНСПОРТ
Оновлення рухомого складу пасажирських транспортних засобів не тільки підвищує рівень 
комфорту городян, а й сприяє безпечності перевезень, заощадженню енергії та зменшенню 
викидів СО . Розвиток маршрутної мережі, збільшення місткості рухомого складу сприятиме 2

відмові мешканців від власного автомобільного транспорту на користь громадського, що також 
матиме позитивний екологічний ефект. При підготовці ПДСЕР пілотних міст та аналізі структури 
викидів вуглекислого газу, експерти Проекту USAID встановили, що на сектор транспорту 
припадає близько третини загальної кількості викидів міст, а інколи навіть більше. Саме тому 
впровадження інвестиційних проектів у транспортному секторі потребує особливої уваги міської 
влади.

Міський тролейбус у Києві, фото: http://www.abcnews.com.ua 

У грудні 2016 року комунальне підприємство «Київпастранс» м. Києва отримало 11 тролейбусів. Ця поставка завершила проект 
оновлення рухомого складу пасажирського транспорту в рамках кредитної Угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку 
(ЄБРР). Проект, що розпочався у 2011 році, передбачав поставку 105 подовжених тролейбусів і 97 – звичайних, а загальна вартість 
кредитної угоди становила 46 млн євро. 

ВПРОВАДЖЕННЯ  АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ОКРЕМИХ СЕКТОРАХ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Позитивний ефект від упровадження відновлюваних джерел енергії є суттєвим: зменшуються платежі за енергоресурси, 
забезпечується безперебійне постачання енергії, скорочується рівень шкідливих викидів у атмосферу, в окремих випадках 
вирішуються проблеми утилізації твердих побутових відходів, очищення стічних вод тощо. Крім того, створюється широкий 
інформаційний ефект, який сприяє подальшому розвитку альтернативної енергетики. Важливим фактором є те, що міжнародні 
фінансові організації прихильно ставляться до таких проектів та охоче виділяють кредитні (а часто – і грантові) кошти на впровадження 
альтернативних джерел енергії. 

Фахівці Проекту USAID розробили попереднє техніко-економічне обґрунтування будівництва комплексу для збору та утилізації 
звалищного газу з полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Реалізація проекту дозволить не лише частково 
вирішити проблему утилізації ТПВ та звалищного газу, а і дасть змогу укріпити схили полігону та отримати додаткове джерело енергії, 
що дасть змогу заощадити кошти при закупівлі енергоносіїв. Проект передбачає мобільність генерувальних установок, можливість 
їхнього демонтажу та подальшого використання на інших полігонах. Очікувана вартість будівництва становитиме 67,2 млн грн із 
терміном окупності менше троьх років. Наразі міська влада проводить переговори з інвесторами на умовах державно-приватного 
партнерства.

Аналогічна концепція була розроблена і в рамках співпраці Кам'янця-Подільського з Проектом USAID. Техніко-економічне 
обґрунтування проекту передбачає збір біогазу, що утворюється на полігоні ТПВ, та подальше його спалювання на біоелектростанції 
потужністю 0,5 МВт. Економічна привабливість проекту загальною вартістю 27,6 млн грн полягає у можливості подальшого продажу 
електроенергії за «зеленим тарифом», а очікуваний екологічний ефект полягатиме у зменшенні викидів СО  на 61,5 тис. т щороку. 2

Міська влада досягла домовленостей щодо впровадження проекту на умовах ДПП, початок проведення робіт запланований на 2017 рік.
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ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ВІД УКРГАЗБАНКУ 

УКРГАЗБАНК розробив поетапну схему взаємодії із кому-
нальними підприємствами при розгляді кредитних проектів та 
прийнятті рішень. Тож під час проведення фінансово-
економічного аналізу діяльності підприємства враховувати-
муться дотації з бюджету, програма розвитку міста, 
проведення відповідних тендерів тощо.

У березні-квітні 2017 року команда Проекту USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» провела 
опитування серед жителів м.Краматорськ.  Експерти проекту 
мали дізнатись про стан транспортного забезпечення в місті, 
інформацію щодо переміщень жителів упродовж одного 
тижня, а також  загальну оцінку роботи міського транспорту.

ТРАНСПОРТНИЙ «ПОРТРЕТ» М. КРАМАТОРСЬК
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