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Проектні напрямки формувалися
ф
за базовими сеП Києва: «Буд
дівлі бюджеттної
кторами охооплення МЕП
сфери», «Б
Будівлі житллового фон
нду», «Систеема
централізованого теплоп
постачання».

Додатково до МЕП Ки
иєва внесені пропозиціїї
енеергоаудиторіів, які викон
нали обстежеення системи
и
теп
плопостачанн
ня міста Києєва, 10-ти буд
дівель закла-дівв бюджетної сфери та 10-ти пілотни
их житловихх
буд
дівель міста в рамках Прооекту «РМТ»
».

Основу проектних напрямків
н
склладають захооди
та інвестиціійні проекти,, представлен
ні в програмн
них
документах «Регіональьна програм
ма підвищен
ння
2
- 2015 роки для мііста
енергоефекттивності на 2011
Києва», «Реегіональна пррограма мод
дернізації комунальної тепллоенергетики
и та системи теплопостач
чання м. Києваа на 2011-20015 роки», «С
Схема теплоопостачання Ки
иєва на періоод до 2015 року»,
р
«Інвесстиційна програама модерніззації ПАТ «К
КИЇВЕНЕРГО
О».

В розділі наведений
н
коороткий описс та основніі
тех
хніко-економ
мічні показн
ники проектіів, а також
ж
роззподіл проекктів за сценарріями та прин
нцип форму-ван
ння інвестиц
ційних проекктів МЕП Києва.
К
Більш
ш
деттальна інфоррмація навед
дена в додаттку «Реєстр
р
інв
вестиційних проектів».
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модернізація 600
Термом
будівелль закладів бюдж
жетної сфеери
Оснащ
щення 600 будівеель
закладів бюджетної сф
фери
дуальними систеемаіндивід
ми опаалення з викорисстанням алльтернативних дж
жерел енеергії
Пілотн
ний проект «Ком
мплексн
на термомодерніізація
ЗНЗ № 233 по вул. Лай
йоша-Гаввро, 20-А та ДНЗ
З№
573 по вул. Маршала
новського, 27-Г»»
Малин
ний проект «РекоонсПілотн
трукціяя системи теплоозабезпеч
чення 15 закладівв
освіти Оболонського
районуу з використанняям
тепловвих насосів»
Проек
ктний напрямок
к
«Система теплопостаачання»
Реконсструкція заводу
«Енерггія»:
Реконсструкція з встаноовленням
м додаткового коотлоагрегатту та турбоагреггату.
Реконсструкція котлоаггрегатів та допоміжного
д
облладнання. Будівництво си
истемічної очистки гаазів.
ми хім
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Таблиця 5.11. Зведена таб
блиця техніко-економічни
их показниківв проектів заа напрямками
и
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Реконсструкція теплови
их
мереж міста Києва
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Реконсструкція застаріллого
котелььного обладнанн
ня без
збільш
шення потужностті
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7,9
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-5,081

Проекти

Обсяг фінансування, млн грн

Економія палива,
тис. т.у.п.

Економія витрат на
паливо, млн грн

Зниження викидів
СО2,
тис. тонн/рік

Простий строк
окупності, років

Індекс прибутковості (PI)

Внутрішня норма
рентабельності
(IRR), %

NPVQ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13,2

1,43

8

0,4

6,1

3,43

12

2,4

3,5

7,48

50

6,5

Чистий інтегральний дисконтований
прибуток (NPV),
млн грн
Д
й
Дисконтований
термін окупності
(DPP), років

№

Обсяг впровадження

РОЗДІЛ 5.
5 Інвести
иційні проекти

4

Реконсструкція існуючоого
котелььного обладнанн
ня із
збільш
шенням потужності

15

307

8,448

16,04

15,4

19,2

131,38

5

Ліквідаація котелень з
підклю
юченням абоненттів
до централізованого дж
жерела тееплопостачання

20

19,43

0,33

0,6

0,6

32,5

-9,0

6

Реконсструкція теплови
их
пунктів м. Києва

38

149

9,99

18,7

17,9

8,0

361,6

7

Реконсструкція та будіввництво насосних станцій
й

6

106

2,00

3,8

3,7

27,8

-2

8

новРеконсструкція та встан
лення приладів
п
облікуу газу
та тепллової енергії

4

45

6,55

12,3

11,8

3,7

291

9

Будівн
ництво нових коттелень у місті Києві

2

145

0,88

1,5

1,4

98

-105

10

Влашттування 1329 інд
дивідуальн
них теплових пун
нктів

1329

664,5

43,,9

82,9

79,6

8,0

778

6,2

2,2

20

1,2

11

чне переоснащен
ння
Техніч
котелеень та котельного
обладн
нання

16

89,55

2,33

4,3

2,3

21

27

14,5

1,3

10

0,3

12

Улашттування 4 142 інд
дивідуальн
них теплових пун
нктів

4142

2071

1366,7

258,4

248,8

8

14 669
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8,08
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3,5

3628,5

1033,8

187

170,1

19,55

122,8

88,8

20,9

-459,0

13

14

ний проект «РекоонсПілотн
трукціяя системи гарячого
водопоостачання 6-ти
багатоквартирних будівель
з викорристанням відноовлювалььних джерел енеергії»
их
Встаноовлення теплови
насосівв для забезпечен
ння
ГВП 396 житлових буд
дівель
Проек
ктний напрямок
к
«Житл
ловий фонд»

1

дерКомпллексна термомод
нізаціяя житлових будіввель
масивіів «Мінський»,
«Терем
мки», «Виноград
дар»

433

2865,7

54,,9

2

Встаноовлення тригенеераційної станції в житловому
масивіі «Теремки»

1

130

4,221

3

Заходи
и згідно «Регіонаальної проограми підвищен
ння
енергооефективності наа
2011-22015 роки для міста
Києва»»

632,8

44,,7

63,7

81,3

9,9

4716,9

4,5

5,3

40

4,3

Всьогоо

14578

5771

1288

1018

11,3

27 478

7

2,8

20

1,8
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5.1. ПРОЕК
КТНИЙ НАП
ПРЯМОК
«БЮДЖЕТ
ТНА СФЕРА
А»
Упершее в історії місста запропонований масш
штабний 5-тиррічний зведеений інвести
иційний прооект
комплексноої термомодернізації будівель заклаадів
бюджетної сфери, як пеерший етап термомодерн
т
нізації всіх будівель закладіів бюджетноїї сфери Києваа.
До складу проектн
ного напрям
мку «Бюджеетна
дять наступн
ні проекти:
сфера» вход
• Термом
модернізація 600 будівелль закладів бюб
джетноої сфери;
• Оснащення 600 буудівель заклаадів бюджеттної
ними системами опаленн
ня з
сфери індивідуальн
истанням альттернативних джерел енерггії;
викори
• Пілотн
ний проект «Комплексна
«
а термомодеррнізація ЗН
НЗ № 233 наа вул. Лайошаа-Гавро, 20-А
А та
ДНЗ № 573 по вулл. Маршала Малиновсько
М
ого,
27-Г»;
ний проект «Р
Реконструкц
ція системи тепт
• Пілотн
лозабеззпечення 15 закладів
з
освііти Оболонсьького райоону з викорисстанням тепллових насосівв»
Проект «Термомодеррнізація 600 будівель закклатної сфери»» передбачає комплекс зааходів бюджет
дів щодо утеплення
у
огоороджувальн
них конструккцій
будівель таа реконструккції інженерн
них систем, що
дозволить зменшити
з
поотребу в теплловій енергіїї на
опалення в середньому на 65%.
Об'єкти обиралися
о
з переліку
п
заклладів бюджеттної
сфери міськкого та район
нного підпоряядкування. КриК
терії відборру: значне пееревищення існуючих пи
итомих тепловвитрат норм
мативних пооказників ДБН
Д
В.2.6-31:20006; високі таррифи на опаллення (обслууговуються ПА
АТ «КИЇВЕН
НЕРГО»); ваггома частка річр
них витрат на
н теплопосттачання в бюд
джеті міста.
Ри
исунок 5.1. Розташуванняя об’єктів

Другим крроком стане створення комунальноїї
ЕС
СКО на базі КП «ГВП» та залученн
ня кредитнихх
ко
оштів на пілььгових умоваах від Північн
ної екологіч-но
ої фінансовоої корпораціїї (далі - НЕ
ЕФКО) (до 5
мл
лн. дол.) та гранту
г
від фоонду Е5Р (до 50 % від су-ми
и позики) длля термомодеернізації 13 будівель за-кл
ладів бюджеттної сфери. ЗЗагальний об
бсяг інвести-ціій становить близько 9 м
млн. дол. (72
2 172,65 тис..
гр
рн.). Це дастьь можливість відпрацюватти фінансовуу
сх
хему проектуу, підвищити
и кваліфікаціію спеціаліс-тівв та створити прецедент впроваджен
ння енергети-чн
них перформаанс-контракттів (далі - ЕПК) в Україні..
Біільш детальн
на інформаціія щодо ство
орення кому-наальної ЕСКО наведена в р
розділі 8.1.
Третім крооком є термоомодернізаціія всіх буді-веель закладів бюджетної ссфери місько
ого та район-но
ого підпоряд
дкування з ви
икористанням механізмуу
ЕП
ПК та залученням креди
итів від міжн
народних фі-наансових інституцій. Мініімізація ризи
иків забезпе-чу
ується наявніістю досвіду реалізації піілотних про-екктів (за два поопередні крокки).
Реалізація проекту
п
«Осннащення 600
0 будівель за-клладів бюджеетної сфери індивідуальн
ними систе-ма
ами опаленняя з використ
танням альт
тернативнихх
дж
жерел енергіії» плануєтьсся в рамках «Державноїї
ціільової еконоомічної прогррами енергоеефективностіі
і розвитку
р
сфеери виробниц
цтва енергоно
осіїв з відно-вл
лювальних дж
жерел енергіїї та альтернаттивних видівв
паалива на 20100-2015 роки».
В рамках рееалізації проеекту «Реконсструкція сис-тем
ми теплозабеезпечення 15 закладів осввіти Оболон-ськкого району з використаанням тепловвих насосів»»
пропонується впроваджуваати високоеф
фективні ав-номні устаноовки на основі теплових насосів типуу
тон
«по
овітря-вода». Автономні теплонасосн
ні установки
и
заб
безпечать вирробництво тееплової енер
ргії у базово-му
у режимі, в обсягах до 800 % від загалььної потреби
и
у тепловій
т
енергії. Додаткоово передбач
чається вста-новвлювати джеерела тепловоої енергії дляя забезпечен-ня пікових потрреб (наприкллад, газові аб
бо біопаливніі
цтво тепловоїї
коттли), що забеезпечуватимууть виробниц
енеергії (до 20%
% від загальн
ної потреби)) в найбільш
ш
хол
лодні періоди
и.
Зазначене обладнання
о
п
працюватиме в автомати-чному режимі та забезпечууватиме відпу
уск тепловоїї
жності від ттемператури зовнішньогоо
енеергії в залеж
поввітря, тобто реалізовуваати погодозаалежне регу-лю
ювання спож
живання тепллової енергіїї потоку наа
опалення прим
міщень, що даає економію споживанняя
плової енергіії щонайменш
ше у розмірі 10% в порів-теп
нян
нні з існуючи
им рівнем теп
плоспоживан
ння.

Реалізаціія проектногго напрямку передбачаєтться
у кілька крроків. Перши
им кроком буде реалізаація
пілотного прроекту з терм
момодернізац
ції ЗНЗ № 2333 та
ДНЗ № 5733, що дасть можливістьь відпрацюввати
технологічн
ні та організац
ційні схеми.

52

При існуюч
чих тенденціяях зміни варттості природ-ногго газу виперреджальними
и темпами в порівнянні з
вар
ртістю електтричної енерггії, можна прогнозувати,,
що
о через 2 – 3 роки вартістть нагріванняя води за до-пом
могою теплоонасосних усстановок із середнім зна-чен
нням коефіц
цієнта перетвворення 3-4 буде менша,,
ніж
ж у газових котлів.
к
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Реалізаціія в 2012 роц
ці пілотного проекту
п
«Рекконструкція си
истеми тепллозабезпеченн
ня 15 заклаадів
освіти Оболлонського раайону з викоористанням тепт
лових насоссів» за рахун
нок коштів Державного
Д
б
бюджету дозвволить отрим
мати досвіт для реалізаації
проекту «Осснащення 6000 будівель заакладів бюдж
жетної сфери індивідуальн
і
ними системаами опаленн
ня з
використанн
ням альтернаативних джеерел енергії»» та
залучити коошти інвесторрів на її реаллізацію. Пілоотні
та демонстрраційні проеекти створюю
ють умови для
масової реаллізації проекктів з підвищення енергеттичної ефективн
ності будівелль закладів бю
юджетної сфери
та житловихх будівель. Заазначені проеекти признач
чені
для відпрац
цювання техн
нічних рішен
нь, вибору ви
иконавців, зниж
ження ризикіів невизначен
ності. При нааявності такихх проектів заалучення зоввнішніх кош
штів
відбуваєтьсяя простіше таа на більш ви
игідних умоваах.
5.2. ПРОЕК
КТНИЙ НАП
ПРЯМОК
«СИСТЕМА
А ТЕПЛОПО
ОСТАЧАНН
НЯ»
До склад
ду проектногго напрямкуу «Система тепт
лопостачанн
ня» входять наступні
н
проеекти:
• Реконструкція завод
ду «Енергія»;
м
Києва;
• Реконструкція теплових мереж міста
• Реконструкція засттарілого коттельного облладб збільшенн
ня потужностті;
нання без
• Реконструкція існууючого котеельного облладі збільшенняям потужностті;
нання із
• Ліквідаація котеленьь з підключеенням абонен
нтів
до центтралізованогоо джерела теп
плопостачанн
ня;
• Реконструкція теплових пунктівв міста Києваа;
б
насосних сттан• Реконструкція та будівництво
цій;
• Реконструкція та всстановлення приладів облліку
г
тепловоої енергії та газу;
• Будівни
ицтво нових котелень у місті
м
Києві;
• Влаштуування 1 3299 індивідуалльних тепловвих
пунктівв;
• Технічн
не переоснащ
щення котелеень та котелььного облааднання;
• Влаштуування 4 1422 індивідуалльних тепловвих
пунктівв;
• Пілотн
ний проект «Р
Реконструкціія системи гаарячого водопостачан
в
ння 6-ти баагатоквартирн
них
будівелль з викори
истанням віідновлювальн
них
джерелл енергії»
• Встаноовлення тепллових насосіів для забеззпечення ГВП
Г
396 життлових будівеель.
Проект «Реконструк
«
кція заводу «Енергія»
«
вкллючає в собі два
д напрямки
и: «Реконструукція з встан
новленням дод
даткового коттлоагрегату та турбоагреегату» та «Рекоонструкція коотлоагрегатівв та допоміж
жного обладнан
ння. Будівниц
цтво системи хімічної очи
истки газів».
Реконстррукція з встан
новленням додаткового
д
к
котлоагрегату та
т турбоагреггату передбач
чає:

• Реконструукція з встаановленням додатковогоо
котла та турбоагрегату
т
у з видачею електричноїї
енергії в міські
м
мережі;
• Встановлеення обладнаання та будіввництво спо-руд, мереж
ж для видачі ттепла в міськкі мережі.
Реконстррукція котлоаагрегатів та допоміжного
д
о
обладнання. Будівництво системи хіімічної очис-тки газів перредбачає:
• Будівницттво системи ххімічної очисстки димовихх
газів;
их котлів та допоміжного
д
о
• Реконструукція існуючи
обладнанн
ня з метою п
подовження терміну екс-плуатації до
д 15 років;
• Заходи длля передачі теплової та електричноїї
енергії в міські
м
мережі з існуючих котлів.
к
Реалізація проекту
п
дозвволить збільш
шити обсяги
и
рмічної обробки відходівв з повним ци
иклом хіміч-тер
ноїї очистки викидів, продоовжити термін експлуата-ціїї устаткуванн
ня до 15 рокіів, підвищити рентабель-ніссть заводу, зб
більшити часстку альтернаативних дже-рел
л енергії в ПЕБ
П
міста, а також при мінімальнихх
виттратах викорристати вивілльнене обладн
нання заводуу
«Е
Енергія» для знешкоджен
ння осадів комунальних
к
х
сто
оків Бортниц
цької станціії аерації. Фінансування
Ф
я
проекту: ПАТ «КИЇВЕНЕ
ЕРГО», міськкий бюджет,,
мках Кіотсько
ого протоко-вугглецевий інввестор (в рам
лу)).
Проектом «Реконструкц
«
ція тепловихх мереж міс-та
а Києва» передбачено зам
міну 539 км в двотрубно-му
у обчисленні аварійних та зношених ділянок теп-лом
мереж з виккористанням технологій попередньоіп
зол
льованих трууб (відповідн
но до «Регіон
нальної про-граами модерніззації комуналльної теплоен
нергетики таа
сисстеми теплоопостачання м. Києва на
н 2011-20155
рокки»).
Інші проектти за даним напрямком (№№
(
3 – 11))
вкл
лючені до «Регіонально
«
ї програми модернізаціїї
ком
мунальної тееплоенергети
ики та системи теплопо-стаачання м. Києєва на 2011-22015 роки».
Проект «Улааштування 4 142 індивідууальних теп-ловвих пунктів»» продовжує лінію, що пеередбачена у
«Регіональній програмі м
модернізації комунальноїї
плоенергетикки та системи теплопостаачання містаа
теп
Ки
иєва на 2011--2015 роки». Повне перевведення або-нен
нтів на незаллежне підклю
ючення дастьь можливістьь
пер
рейти на двоотрубну систеему замість чотирьохтруч
бної та відмови
итися від ви
икористання центральнихх
плових пункттів (далі - ЦТ
ТП). Впровад
дження прое-теп
кту
у дозволить зменшити
з
наа 20 % потреб
би у тепловій
й
енеергії, знизити
и нераціональьні втрати тееплової енер-гії при розподілленні теплової енергії, а також
т
знизи-ти споживанняя електричноїї енергії при транспорту-нні. Додатковий ефект бууде спостеріггатися у під-ван
вищ
щенні якостіі надання посслуги з центр
ралізованогоо
гар
рячого водоп
постачання, м
можливості регулювання
р
я
теп
плового потооку на опален
ння та гаряче водопоста-чан
ння в залеж
жності від теемператури зовнішньогоо
поввітря, економії коштів н
на перекладаання пошко-533

РОЗД
ДІЛ 5. Інв
вестиційн
ні проектти
джених мерреж ГВП та відновлення циркуляційн
них
мереж. Таки
им чином, цей
ц проект є альтернативвою
Міській цілььовій програм
мі «Гаряча вода у місті КиєК
ві» на 20111 - 2015 роки, затвердж
женої рішенн
ням
Київської міської ради від
в 25.05.20122у № 200/55887),
джує новий принцип
п
розп
поділу теплоонота запровад
сія при досягненні кращ
щих техніко--економічнихх та
соціальних результатів. До того ж,, в перспекттиві
штабне впроовадження комк
планується широкомасш
плексної террмомодернізації житловоого фонду з реконструкцієєю внутріш
шньобудинковвої інженеррної
системи, з переходом
п
на горизонталльне розведен
ння
труб та улаш
штуванням теермовентилівв на опалюваальних прилад
дах. Перехід на незалеж
жне приєднан
ння
абонентів до
д теплової мережі
м
дозвоолить у майб
бутньому, при
и реконструукції внутріш
шньобудинкоової
системи окрремих будинкків, не поруш
шувати загалььного гідравлічного балансуу.
Проект «Встановлен
ня теплових насосів для за«
безпечення ГВП
Г
396 жиитлових будіввель» є логічн
ним
продовженн
ням впровадж
ження політи
ики міста щоодо
підвищення якості над
дання комун
нальних посслуг
т реконструукції системи
и гарячого воодонаселенню та
постачання при стабіліізації тариф
фів на послууги.
т
я пілотного проп
Проект напрравлений на тиражування
екту «Рекон
нструкція си
истеми гаряч
чого водопосстачання 6-ти багатокварттирних будіввель з викоррисновлювальнихх джерел енеергії», що зап
протанням відн
понований на «Київськоому інвестиц
ційному форрумі
2012». Вдалле впроваджеення пілотноого проекту дозволить відп
працювати технічні,
т
техн
нологічні та організаційні питання, щоо дозволить в подальшоому
м
ння проекту.
залучити інввестиції для масштабуван
5.3. ПРОЕК
КТНИЙ НАП
ПРЯМОК
«ЖИТЛОВ
ВА СФЕРА»
До склад
ду проектногго напрямку входять
в
насттупні проекти:
модернізація житлових бууді• Комплеексна термом
вель маасивів «Мінсський», «Терремки», «Вин
ноградар»;

• Встановлеення тригенерраційної стан
нції в житло-вому маси
иві «Теремки»»;
• Заходи згіідно докумен
нту «Регіонал
льна програ-ма підвищ
щення енергооефективностті на 2011 2015 роки для міста Ки
иєва»
Проект «Ком
мплексна тер
ермомодерніззація житло-вихх будівель маасивів «Мінсьький», «Терем
мки», «Вино-гра
адар» є перш
шим за масш
штабністю комплексним
к
м
проектом в СНД
Д.
Ланцюг «геенерація – трранспортуван
ння - спожи-ван
ння» розгляд
дається як єд
дина систем
ма. Зниженняя
поттреби спожи
ивачів в теплловій енергії одночасно з
від
дповідною реконструкціє
р
єю мереж та котеленьь
доззволяє досягтти максималльного економ
мічного ефе-кту
у при узгодж
женні інтересів всіх основвних зацікав-лен
них сторін: виробник, спооживач, місцеева влада.
В рамках прроекту для коожного житло
ового масивуу
пропонується: реконструкц
ція трьох котелень
к
таа
ровадження когенераційн
них установо
ок; комплек-впр
снаа термосанац
ція будівель ж
житлового фо
онду та соці-алььно-культурн
ного призн
начення; рееконструкціяя
теп
плових мереж з викорисстанням поп
передньо ізо-льо
ованих труб; впроваджен
ння індивіду
уальних теп-ловвих пунктів; встановленн
ня надійної таа ефективноїї
авттоматики на джерелах теплогенераціїї та у кожно-го споживача для
д керування та моніторингу енерго-оживання.
спо
Реалізація комплексного
к
о проекту поттребує тісноїї
спіівпраці місцеевої влади з бізнесом, то
ому перспек-тиввним механіззмом є – публлічне приваттне партнерс-тво
о (далі - ППП
П).
Київ як столлиця держави
и має бути пр
рикладом дляя
інш
ших міст Укрраїни та переедовиком у впровадженніі
дер
ржавної поллітики з енеергозбережен
ння. Впрова-дж
ження пілотного проекту «Комплексн
на термомо-дер
рнізація жит
тлових будіввель масивів «Мінський»,
«Т
Теремки», «Вииноградар» д
дасть можливвість отрима-ти безцінний досвід,
д
що бууде тиражуваатися на всій
й
риторії Україїни.
тер

Рисунок 5..2. Розташуваання об’єктівв

Житл
ловий масив
«Ви
иноградар»
256 житл
лових будинк
ків
34 бюдж
жетні заклади
и

Житловий массив
Ж
«Теремки»
37 житлових
ж
буди
инків
3 бюджетні
б
закл
лади

54

Житловий масив
м
«Мінськи
ий»
1440 житлових будинків
б
188 бюджетних закладів
з

РОЗДІЛ 5.
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иційні проекти
Коротка характеристтика енергозб
берігаючих зааходів «Регіо
ональної прогграми підвищ
щення енергоефективнос-г
а представлен
на в таблиці.
ті на 2011 - 2015 роки длля міста Києєва» в секторіі житлово-комунального господарства
Таблиця
я 5.2. Короткка характерисстика заходів «Регіональної програми підвищення
п
еенергоефекти
ивності на
2011 - 2015 роки для міста
м
Києва»
№
з/п

Напрям
мок економічноої діяльності, наазва заходу з
енергоеефективності

Термін
виконання

Загальний оббсяг
фінансування,, млн
грн

Розраххунковий еконо
омічн
ний ефект від
впроваадження заходу
у,
млн грн

Економія
тис. т.у.п

1

Утеплен
ння фасадів житллових будинків

2011-2015

414,8

24,8

17,4

2

Утеплен
ння під’їздів, горрищ, модернізаціія покрівлі

2011-2015

204,0

36,1

25,3

3

будинкових
Відновлеення теплоізоляції внутрішньоб
трубопрооводів ЦО

2011-2015

13,9

2,8

2,0

632,8

63,7

44,7

Всього по
п житловому сектору:
с

5.4. ПРОЕК
КТИ ЗА СЦЕ
ЕНАРІЯМИ

1. Песимістичн
П
ний сценарій
й

Економія палива,
тис. т.у.п.

Е
Економія
і витрат на паливо, млн
грн

Зниження викидів СО2,
тис. тонн/рік

П
Простий
й строк окупності,
і
років

1

Песимісти
ичний

75855,6

318,6

6994,74

578,5

1
10,9

2

Реалістич
чний

139229

540

1
1237

968

1
11,3

3

Оптимісттичний

145778

571

1
1288

1018

1
11,3

Таблиця 5.44. Зведені теххніко-економічні характеристики
т
звведених інвесстиційної про
оектів МЕП
Києваа за песимісти
ичним сценар
рієм

№

Проектний
напрямоок

1 «Бюджетна сфера»
«Система
2
теплопостачан
ння»
3 «Житловий фоонд»
Всього

Простий строк
окупності, років

Сцен
нарій

На рисункуу 5.3. зображеена структур
ра песимісти-чного сценарію
ю. На рисунк
ках 5.4. – 5.6. зображеніі
стр
руктури прооектних нап
прямків пессимістичногоо
сцеенарію. Техн
ніко-економіччні характери
истики прое-ктн
них напрямків за песиміістичним сцеенарієм наве-ден
ні в таблиці 5.4.

Зниження викидів
СО2, тис. тонн/рік

№

Обсяг фінансування,
млн грн

Таблиця 5.3.
5 Зведені техніко-еконо
т
омічні характтеристики звведених інвестиційної проектів МЕП за
з
сценаріями

Економія витрат
р
на паливо, млн грн

Вартісні баланси поб
будовані з уррахуванням проп
г та ліквідаації
гнозу зростаання цін на природний газ
перехресногго субсидуван
ння населенн
ня.

Економія палива,
тис. т.у.п.

Для кожн
ного сценаріію реалізації МЕП Києва побудовані ПЕ
ЕБ системи тееплопостачан
ння міста Києєва.
Розробка ПЕ
ЕБ майбутніхх періодів баазується на проп
гнозі попитту на теплоову енергію з урахуванн
ням
впливу проп
понованих ін
нвестиційнихх проектів в період 2012 - 2016
2
рр.

Згідно песимістичного ссценарію осн
новні проект-ні напрямки МЕ
ЕП Києва вкллючають:
• Проектний
й напрямок ««Житловий фонд»
ф
- вико-нання енеергоефективн
них заходів в рамках доо
«Регіональьної програм
ми підвищен
ння енергое-фективноссті на 2011 - 2015 роки дл
ля міста Киє-ва». Одноч
часно, пропоонується реал
лізувати про-ект «Комп
плексна терм
момодернізації житловогоо
масиву «Т
Теремки».
• Проектний
й напрямок «Б
Бюджетна сфера» - проектт
термомодеернізації 200 ззакладів освітти міського таа
районного підпорядкуваання.
й напрямок ««Система теп
плопостачан-• Проектний
ня» - викконання енерргоефективни
их заходів в
рамках «Регіональноїї програми підвищенняя
енергоефеективності наа 2011 - 2015 роки для мі-ста Києва»».

Обсяг фінансування,, млн грн
р

Реалізаціія проектів МЕП
М
Києва розглянута у 3
сценаріях на період 2012 - 2016 рр. Основним чинч
бсяником розмежування проектів за сцеенаріями є об
ційних проекктів.
ги фінансування інвестиц

757

17

81

31

9,4

6 0833

252

537,7

457

11,3

745,88

49,8

76,5

90,6

9,8

7 585,66

318

694,8

578,5

10,9

555

РОЗД
ДІЛ 5. Інв
вестиційн
ні проектти
Рисун
нок 5.3. Струуктура песиміістичного сцеенарію

Рисунок
к 5.4. Структура проектноого напрямкуу
«Бюджетна сфера»

56

Рисунок 5.55. Структура проектного напрямку
н
«Житловий фонд»

РОЗДІЛ 5.
5 Інвести
иційні проекти
Рисун
нок 5.6. Струуктура проекттного напрям
мку «Системаа теплопостаччання»

2. Реалісти
ичний сценар
рій
Згідно реалістичногоо сценарію основні проекктні
напрямки МЕП
М
Києва вкключають:
• Проекттний напрямоок «Житлови
ий фонд» - ви
иконання енергоефекти
е
ивних заходів в рамках «Ре«
гіональьної програм
ми підвищен
ння енергоеф
фективностті на 2011-2015 роки дляя міста Києвва».
Одночаасно пропонуується проектт термомодеррнізації житлових
ж
маасивів ТЕРЕМ
МКИ, ВИНО
ОГ-

РАДАРЬ та
т МІНСЬКИ
ИЙ (433 багаатоповерховіі
будівлі).
й напрямок ««Бюджетна сфера»
с
- про-• Проектний
ект «Терм
момодернізац
ція 600 будіввель закладівв
бюджетноої сфери».
• Проектний
й напрямок ««Система теп
плопостачан-ня» - викконання енерргоефективни
их заходів в
рамках «Р
Регіональної програми модернізаціїї
комунальн
ної теплоенерргетики та системи
с
теп-лопостачання міста Ки
иєва на 2011-2015 роки»..
Додатковоо передбачаєється встановвлення 4 1422
577
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ДІЛ 5. Інв
вестиційн
ні проектти
шт. інд
дивідуальнихх теплових пунктів, що потп
ребує залучення
з
ін
нвестицій в розмірі
р
2 0771,0
млн грн
н

Рисунок 5.88. Структура проектного напрямку
н
«Бюджетна сфера»

На рисун
нку 5.7. зобрражена струкктура реалісттичного сценарію.
На рисуунках 5.8. – 5.10. зобраажені структуури
проектних напрямків
н
рееалістичного сценарію. ТехТ
ніко-економ
мічні характееристики прооектних напррямків за реаллістичним сц
ценарієм навеедені в табл
лиці
5.5.

Простий
р
строк
р окупності,
у
,
років

3

Зниження викидів СО2,
тис. тонн/рік

2

Економія витрат на паливо, млн грн

1

Економія палива, тис.
т.у.п.

№

Обсяг фінансування, млн
грн

Табли
иця 5.5. Звед
дені техніко-еекономічні
характери
истики зведеених інвестиц
ційної проекттів
МЕП
П Києва за рееалістичним сценарієм
с

2
2 277

52

255

94

8,9

8 154

388

796

704

100,2

«Житлови
ий фонд»

3 498
4

100

1877

170

188,8

Всього

13 929 540

1 2337

968

111,3

Проектн
ний напрям
мок

«Бюджетн
на
сфера»
«Системаа
теплопосттачання»

Рисуунок 5.7. Стрруктура реаліістичного
сц
ценарію

58

Рисунок 5.99. Структура проектного напрямку
н
«Житловий
й фонд»
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Рисунок
к 5.10. Структтура проектного напрямкуу
«Система тееплопостачан
ння»

РАДАР таа МІНСЬКИ
ИЙ (433 багаатоповерховіі
будівлі) таа встановлен
ння тригенерааційної уста-новки дляя забезпеченн
ня потреб жи
итлового ма-сиву «Терремки». Переедбачене залу
учення кош-тів інвестоора.
• Проектний
й напрямок ««Бюджетна сфера»
с
- про-ект термом
модернізації 600 бюджеттних установв
освіти місського підпоррядкування та
т проект пе-реведенняя зазначених об’єктів наа автономнуу
систему тееплопостачан
ння з викори
истанням від-новлювалььних джерел за рахунок позики
п
в ро-змірі 1 1000 млн. гриввень від міжн
народної фі-нансової установи.
у
• Проектний
й напрямок ««Система теп
плопостачан-ня» - викконання енерргоефективни
их заходів в
рамках «Р
Регіональної програми модернізаціїї
комунальн
ної теплоенерргетики та системи
с
теп-лопостачання міста Ки
иєва на 2011-2015 роки»..
Додатковоо передбачаєється встановвлення 4 1422
індивідуалльних тепловвих пунктів. Для забезпе-чення поттреб житлови
их будівель (396 шт.) ма-сивів «Мін
нський» та ««Виноградар» в тепловій
й
енергії на гаряче водоп
постачання пропонується
п
я
и індивідуалльні теплонассосні устано-встановити
вки.
На рисункуу 5.11. зобраажена структу
ура оптиміс-тич
чного сценаррію
На рисункаах 5.12. – 5..14. зображен
ні структури
и
проектних нап
прямків опттимістичного
о сценарію..
мічні характееристики пр
роектних на-Техніко-економ
птимістичним
м сценарієм наведені в
пряямків за оп
таб
блиці 5.6.

• Проекттний напрямоок «Житлови
ий фонд» - ви
иконання енергоефекти
е
ивних заходів в рамках «Ре«
гіональьної програм
ми підвищен
ння енергоеф
фективностті на 2011-2015 роки дляя міста Києвва».
Одночаасно пропонуується проектт термомодеррнізації житлових
ж
маасивів ТЕРЕМ
МКИ, ВИНО
ОГ-

2
3

Простий строк окупності, років

Згідно оп
птимістичногго сценарію основні проеектні напрямки
и МЕП Києваа включають:

Зниження викидів СО2, тис.
тонн/рік

3. Оптимістичний сценарій
с

Економія витрат на паливо, млн
грн

1

Економія палива, тис. т.у.п.

№

Обсяг фінансування, млн грн

Таблиця 5.66. Зведені теххніко-економіічні характеристики
т
інвестиційних проектів МЕ
ЕП за оптимістичним ссценарієм

2556

68

282,1

123

9,1

8393

399

819

724

10,2

«Житловий фонд»
ф

3628

104

187

170,1

19,5

Всього

145788

571

1288

1018

11,3

Проектн
ний
напрямоок

«Бюджетна
сфера»
«Система
теплопостачаання»
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Рисуноок 5.11. Струуктура оптим
містичного сц
ценарію

Риссунок 5.12. Структура прооектного
напрямку «Б
Бюджетна сфера»

60

Рисуноок 5.13. Струкктура проектного
нап
прямку «Житлловий фонд»
»
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иційні проекти
Рисун
нок 5.14. Струуктура проекктного напрям
мку «Системаа теплопостаачання»

5.5. ПEРСП
ПЕКТИВНІ ПРОЕКТИ
П
З
ЗАМІЩЕНН
НЯ
ПРИРОДНО
ОГО ГАЗУ МІСЦЕВИМ
М
М ПАЛИВОМ
М
ТА ЕНЕРГІІЄЮ
В рамкахх МЕП Києвва виконана розробка
р
поттенційних проеектних напряямків заміщен
ння природн
ного
газу місцеввими джереллами палива та енергії. До
робіт залуч
чалися проввідні спеціаллісти Інститтуту
технічної тееплофізики Національно
Н
ї академії наук
н
України в рамках
р
робоч
чої групи з розробки
р
доввгостроково мііського енерггетичного пллану (експерттноконсультаціійна група «З
Заміщення природного
п
г
газу
місцевими видами пали
ива та енерргії»). Також
ж, в
бору проектн
них напрямкків покладен
ний
основу виб

доссвід країн та міст ЄС, осообливо в часттині проектівв
від
дновлювальної енергетики
и.
ТОВ «ЕСКО
О Екологічніі Системи» пропонує
п
ди-вер
рсифікувати ПЕБ системи
и теплопостаачання Києваа
та розглянути можливості
м
ввикористанняя європейсь-міщення прир
родного газуу
когго досвіду в частині зам
біо
опаливом, теп
пловими насосами, ТПВ та сонячною
ю
енеергією. Всьоого плануєтьсся замістити 1,5 млрд м3
при
иродного газзу. З метою зменшення ризиків
р
про-пон
нується до 2016
2
року в ррамках МЕП Києва вико-натти енергетич
чні аудити заа основними проектними
и
нап
прямками, заалучити комп
панії-партнер
ри з європей-ськким досвідом
м, вибрати пррототипи про
оектів, розро--
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бити проекттну документтацію та схееми фінансуввання.
Підготоввка 5 зазначеених проектівв заміщення 1,5
млрд. м3 при
иродного газзу до фінансуування потреебує
багато часу у зв'язку з потребою
п
у залученні
з
білльш
му у рамках поточного
п
М
МЕП
ніж 1,5 млррд. євро. Том
Києва на пееріод до 20166 року пропон
нується викоонати весь комплекс робіт по
п впровадж
женню цих прроед 2017 – 20211 рр.
ктів у період
Риссунок 5.15. Потенціал
П
зам
міщення
природногго газу, млн м3
113
7,12%

500
31,49%

225
14,117%

1500
9,45%
%

600
37,78%

Будівництв
во теплонасосної станції потужністтю 120 МВт на БС
СА
Будівництв
во 2-х ТЕЦ зі спал
люванням сміття
я та мулових осадіів
сумарною потужністю
п
300 МВт
М
Будівництв
во 4 біопаливних заводів
Будівництв
во 1000 теплонасоосних станцій на базі
б існуючих ЦТ
ТП
Будівництв
во теплонасоснихх пунктів на дахахх будівель для
виробництва гарячої води

Тааблиця 5.7. Потенціал
П
зам
міщення
прироодного газу

Найменув
вання проекту

Потенціал
л
заміщенн
ня
природногго
газу ,
млн м3

Потенціаал
зниженн
ня
викидів
в
парников
вих
газів ,
тис. тонн
н

1. Будівництво теплонасосної
т
станції потужнісстю 120 МВт на БС
СА

113

200

2. Будівництво 2-х
2 ТЕЦ зі спалюванням сміття таа мулових осадів
сумарною потуж
жністю 300 МВт

225

400

3. Будівництво біопаливних
б
заводіів
по виробництву паливних пелет
потужністю 300 тис. тонн в рік з
міських деревин
нних та сільськогоссподарських відхходів

150

280

4. Будівництво 1000
1
теплонасосни
их
станцій на базі існуючих ЦТП дляя
виробництва гаррячої води сумарноою
встановленою поотужністю 800 МВ
Вт

600

1100

5. Будівництво теплонасосних
т
пунктів на дахахх будівель для
виробництва гаррячої води сумарноою
встановленою поотужністю 700 МВ
Вт

500

900

1 588

2 880

Всього

62

Фінансуванн
ня підготовччих робіт з ро
озробки про-екттної докумен
нтації на викоонання робіт із заміщенняя
при
иродного гаазу місцевим
ми джерелами палива таа
енеергії плануєтться за кошти
и бюджету Ки
иєва.
Основне фіінансування проектів пл
ланується наа
ком
мбінованій основі
о
з виккористанням позиковогоо
кап
піталу та кош
штів інвесторів. Врахову
уючи, що за-пропоновані прроекти волод
діють націонаально важли-м потенціаллом зниженн
ня викидів парниковихх
вим
газзів в об'ємі 2,9
2 млн тонн щорічно, мо
ожливе залу-чен
ння коштів вуглецевих
в
ін
нвесторів в об'ємі
о
до 2900
мл
лн євро.
Будівн
ництво теплоонасосної ста
анції
потуужністю 1200 МВт на БСА
А
Світовий доосвід показуєє на доцільніість будівни-цтвва теплонасоосних станціій на очисни
их спорудахх
місст для викори
истання скид
дного тепла стічних
с
вод в
сисстемах міськкого гарячогго водопостаачання. ТОВ
В
«Е
ЕСКО Екологгічні Системи
и» в період 2009-2010
2
рр..
викконані ТЕО будівництваа теплонасоссних станцій
й
вел
ликої потужн
ності (20-22 МВт) на очи
исних спору-дах
х міст Львов,, Луганськ, Заапоріжжя.
БСА щоденн
но обробляє 0,8 – 1,0 млн
н тонн стоків..
Температура оч
чищених стокків коливаєтьься від 15 доо
23 °С. Потенцііал технічно доцільної уттилізації ски-СА складає 12
20 МВт (взи-дного тепла стіічних вод БС
Вт (влітку). М
Мережна інф
фраструктураа
мкку) та 180 МВ
теп
плових мереж
ж Лівого беррега Києва дозволяє
д
безз
знаачних капіталльних вкладеень подавати
и гарячу водуу
від
д теплонасосн
ної станції д
до найближчи
их житловихх
маасивів, що в значній
з
мірі ззнизить залеж
жність Києваа
від
д тарифів на газ та забезп
печить економічну рента-бел
льність ПАТ «КИЇВЕНЕР
РГО».
Приблизна вартість кап
пітальних вкл
ладень скла-даєє 140 млн євро (будівни
ицтво ТНС з живленням
м
ком
мпресорів від мереж електропостачан
ння) або 2800
мл
лн. євро у вааріанті рекон
нструкції 1 лінії
л
очистки
и
сто
оків з викори
истанням меттану стічних
х вод для ви-роб
бництва елекктроенергії на потреби компресорівв
ТН
НС (встановллена потужніість ТЕЦ – 25-32 МВт)..
Ор
рієнтовний теермін окупноості проекту – 9 років.
Витрати на мережну інф
фраструктуру
у потребуютьь
дод
даткового уточнення.
Склад робііт з підготов
вки проекту до фінансу-вання:
• залучення іноземної кконсалтинговвої компанії,,
яка має доосвід успішноого проектуваання у світі;
• проведенн
ня енергетичн
ного аудиту БСА та теп-лових мереж (1 млн гри
ивень);
Т
и бізнес-плану (2 млн
н грн);
• розробка ТЕО
• розробка технічного
т
заавдання на проектування
п
я
ТНС та реконструкцію
ю теплових меереж;
ф
плану та зал
лучення кош-• розробка фінансового
тів інвестоора або банківського кред
диту;
• вибір устааткування та п
підрядних ор
рганізацій;
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• розробкка робочого проекту.
п
Потенціаал заміщенняя природногоо газу в проеекті
складе приб
близно 113 млн
м м3. Потеенціал знижен
ння
викидів парн
никових газівв орієнтовно складе 200 тис.
т
тонн в рік.
В рамкахх МЕП Києва буде розрооблений пасп
порт
інвестиційноого проекту.
Будівницттво 2-х ТЕЦ зі спалюван
нням сміття та
т
мулов
вих осадів суумарною поттужністю
3000 МВт
Досвід багатьох
б
країн
н світу показзує на систем
мне
залучення в паливні баланси великихх міст потенц
ціалу відходів зі сміття, а також мулоових осадів, що
утворюютьсся в результтаті роботи станції аераації.
Енергоблоки
и для виробн
ництва тепловвої та електрричної енергії з вказаних видів паливва є екологіч
чно
чки
чистими та відпрацьовааними з технологічної точ
ипів та успіш
шних технолоогій
зору. Вибір міст-прототи
н
оп
птимально використовув
в
вати
дозволить найбільш
природні реесурси Києва та додаткоово залучити
и в
тепловий бааланс 2 джереела з сумарн
ним потенціаллом
300 МВт тееплової потуужності для використанн
ня в
системах гаррячого водоп
постачання.
Склад робіт
р
з підготтовки проек
кту до фінан
нсування:
• залучен
ння іноземноої консалтин
нгової компаанії,
яка маєє досвід успіш
шного проекттування в світі;
• проведення енергеттичного ауди
иту міської сисс
бору сміття, БСА та тепллових мереж
ж (2
теми зб
млн гри
ивень);
• розробкка ТЕО та біззнес-плану (22 млн гривеньь);
• розробкка технічногго завдання на
н проектуван
ння
ТНС таа реконструкц
цію тепловихх мереж;
• розробкка фінансовоого плану та залучення кооштів інвеестора або баанківського кредиту;
к
• вибір устаткування
у
та підряднихх організацій;
• розробкка робочого проекту.
п
Потенціаал заміщенняя природногго газу в цьоому
проекті склладе приблиззно 225 млн
н м3. Потенц
ціал
зниження ви
икидів парни
икових газів складе
с
прибллизно 400 тис. тонн
т
в рік.
В рамкахх МЕП Києваа буде розроб
блений Пасп
порт
інвестиційноого проекту.
Переведенн
ня частини міських
м
котеелень і ТЕЦ на
біопаливо з міських дееревинних та сільськогоосих відходів. Створення
С
с
системи
збор
ру
подарськи
МДВ
В в Києві
Зелена зоона займає в загальних раамках міста 56,3
5
тис. га. Суххостій, хворрі дерева та листя щоріч
чно
утворюють масу більшуу ніж мільйоон тонн. Білььша
и недоступнаа та
частина цихх природних відходів поки
утилізуєтьсяя природним
м чином. Щоорічно в місьькій
межі Києва здійснюєтьсся збір та ви
ивіз на полігоони

знаачної кількоссті МДВ. Зн
начна частин
на МДВ спа-лю
юється в межаах міста, при
иносячи екол
логічний зби-токк навколишн
ньому середоовищу в Києві. Частинаа
МД
ДВ утилізуєтться на неоргаанізованій осснові.
Джерелами МДВ є білььше ніж 11 000 гектарівв
оргганізованих та неорганіззованих місььких зеленихх
нассаджень. Знаачна частина МДВ спалю
юється у вес-нян
ний та осінн
ній періоди н
на прибудинккових ділян-ках
х в малоповеерховій забуд
дові. Частинаа МДВ утво-рю
юється в пром
мисловому сеекторі в резул
льтаті госпо-дар
рчої діяльноссті при дереввообробці. Обрізка
О
деревв
ком
мунальними підприємстввами також приводить
п
доо
вин
никнення МД
ДВ та потрееби в їх утил
лізації. Ваго-ми
им джерелом
м МДВ є палливна складо
ова міськогоо
сміття та господарчих відхоодів людськоїї діяльності.
Більшість міст
м в розвинених країнах
х ЄС та Аме-рикки використтовують МД
ДВ в якості палива дляя
отр
римання тепллової енергіїї та прийняли
и ряд норма-тиввних актів, що виключаають нецільо
ове викорис-тан
ння МДВ в міських
м
межахх.
Так, наприкклад, в Німееччині спалю
ювання будь-яки
их МДВ на вогнищах в міських меж
жах негайноо
при
изведе до накладення
н
ш
штрафу. Дляя мешканцівв
місст здійснюєтться постійнаа інформацій
йна компаніяя
що
одо належногго використаання відходівв. З промис-ловвими компан
ніями, що знааходяться в межах
м
міста,,
укл
ладаються договори
д
наа безоплатнее вивезенняя
МД
ДВ. Всі місьькі підприємсства – операттори МДВ –
зоб
бов'язані реалізовувати міську пол
літику щодоо
ціл
льового викоористання М
МДВ. У всіх містах ство-рю
юються реєсттри та паспоррти джерел МДВ, здійс-ню
юється щорічн
ний монітори
инг відповідн
ності реєструу
та ефективностті використан
ння цих відхо
одів.
Для реалізац
ції довгостроокової місько
ої енергетич-ноїї політики тррансформаціїї МДВ на еф
фективне па-ливво в країнах ЄС прийнятіі довгостроко
ові програми
и
з використання
в
ям бюджетноої підтримки
и всіх запла-новваних заходівв.
Матеріали додатку
д
розроблені ТОВ ЕСКО «Еко-логгічні Систем
ми» та призн
начені для об
бґрунтуванняя
ствворення в Ки
иєві системи збору та переробки МДВ
В
на біопаливо для систеемного вико
ористання в
нтралізованій
й системі теп
плопостачанн
ня Києва.
цен
Пропонуєтьься наступна поверхнева оцінка поте-нціалу МДВ в Києві:
К
• Деревинніі відходи маллоповерхової забудови –
38 тис. тон
нн.
• Деревинніі відходи КО
О «Київзелен
нбуд» - 1433
тис тонн.
• Деревинніі відходи прромисловості – 30 тис..
тонн.
3 тис. тонн.
• Деревинніі відходи в сккладі ТПВ – 30
Потенційно можлива утилізація та використання
в
я
МД
ДВ масою більше
б
200 ттисяч тонн в еквівалентіі
пал
ливних пеллеет, що дозволлить заміститти 70 млн м3
при
иродного газзу. Для утиллізації МДВ в комфортнее
місське паливо пропонуєтьсся будівництвво 4-х біопа-633
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вестиційн
ні проектти
ливних завоодів з річною
ю продуктиввністю 300 тис.
т
тонн пеллеет. Подальш
ше використання паливн
них
пеллет мож
жливо на рееконструйовааних ТЕЦ таа в
біопаливнихх котельнях.
Рисуноок 5.16. Розпооділ міських деревинних
віідходів
%
3% 3%
17%
%

13%

6
64%
Од
дноповерхова за
абудова, дерев'я
яні відходи
Дер
ревообробка в промисловості
п
"Ки
иївзеленбуд"
Киїївенерго, обрізкка дерев
Облавтодор, обріззка дерев

Склад робііт з підготов
вки проекту до фінансу-вання:
• залучення іноземної кконсалтинговвої компанії,,
яка має доосвід успішноого проектуваання в світі;
• проведенн
ня енергетичн
ного аудиту з метою ін-вентаризац
ції та реєстру МДВ, місц
ць утворенняя
та власникків МДВ, під
дготовки змін
н в нормати-вній та закконодавчій баазі поводжен
ння з МДВ (1
млн гривен
нь);
• розробка ТЕО
Т
та бізнеес-плану будіівництва біо-паливних заводів, систтеми збору, зберігання
з
таа
и зі створенн
ням спеціаліззованого ко-переробки
мунальногго підприємсттва
(2 мл
лн гривень);
• розробка технічного
т
заавдання на пр
роектування;
• розробка фінансового
ф
плану та зал
лучення кош-тів інвестоорів або банкківського кред
диту;
• вибір устааткування та п
підрядних ор
рганізацій;
• розробка робочого
р
прооекту.
Потенціал заміщення
з
прриродного гаазу в проектіі
скл
ладе приблиззно 70 млн м3. Потенціаал зниженняя
виккидів парниккових газів оррієнтовно скл
ладе 130 тис..
тон
нн в рік.

Рисунок 5.117. Зведений баланс МДВ
В
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В рамкахх МЕП Києваа буде розроб
блений Паспоорт інвестиційного проектту.
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Будівництв
во 1 000 тепл
лонасосних станцій
с
на базі
існуючихх ЦТП для ви
иробництва гарячої води
и
сумарною встановленоою
потужнісстю 800 МВтт

Потенціал заміщення
з
прриродного гаазу в проектіі
скл
ладе приблиззно 600 млн м3. Потенціал зниженняя
виккидів парниккових газів оорієнтовно складе
с
1 1000
тисс. тонн в рік

Найбільш
ш актуальни
им сектором для заміщен
ння
природного газу місцеввим паливом
м та енергією
ю є
й час з 400 міст
м
гаряче водопостачання. В теперішній
и гарячу вооди
України біільш ніж 380 втратили
централізованого приготтування та цяя загроза є найн
більшою длля теплопосттачальних компаній Києєва.
Світова пракктика показуує, що в остан
нні роки в мууніципалітетах світу почалоося стрімке зростання
з
ви
иробництва гаряячої води з використанняям відновлюва

В рамках МЕП
М
Києва бууде розроблений Паспортт
інввестиційного проекту.

Відновлю
ювальних дж
жерел – сонц
ця, теплових насосів та біоп
палива. Розрообка ТЕО ефеективності ТНП
Т
ГВП, викон
нані ТОВ «Е
ЕСКО Еколоогічні Систем
ми»
при розробц
ці схем теплоопостачання 15 міст Украаїни
вказує на прийнятну
п
оккупність цихх інвестиційн
них
проектів, а також просстоту розгорттання масоввого
ння цієї техноології. При цьому розумієєтьвпроваджен
ся, що ТНП
П ГВП будуть впроваджені на базі 1 051
існуючих ЦТП, як найбіільш інфрасттруктурно заб
безшення, що мінімізує
м
капіітальні вклад
денпеченого ріш
ня.
Наявністть приміщенн
ня, земельної ділянки, тррансформаторн
ної підстанціїї, мереж холлодного та гаарячого водопоостачання в кожному з ЦТП,
Ц
що знааходяться на балансі
б
ПАТ «КИЇВЕНЕР
РГО», дозвооляє
вирішити од
дночасно питтання модерн
нізації інжен
нерних систем будівель з встановлення
в
ям приблизн
но 6
м
ЦТП в ТНП ГВП. Одноч
час000 ІТП та модернізації
но буде вирішено питання
п
ви
икористовуван
ння
и теплопостаачання в якоості
централізованої системи
резервного та
т пікового джерела.
д
Встановллена потужн
ність більш 100 ТНП ГВП
Г
буде складаати приблизн
но 800 МВт теплової
т
потуужності, кожни
ий ТНП будее знаходитисся в безпосерредній близькоості від будіввель споживачів, що доззволить розванттажити теплоові мережі таа знизити втррати
теплової енеергії приблиззно на 15-20 %.
%
Приблиззна вартість капітальних вкладень сккладає 500 млн
н євро, з ураахуванням реемонту будіввель
ЦТП та буд
дівництва бакків-акумулятторів. Окупніість
проекту склладе орієнтоввно 5,5 роківв з урахуванн
ням
росту цін наа газ.
Склад робіт
р
з підготтовки проек
кту до фінан
нсування:
• проведення енергеттичного ауди
иту ЦТП та тепт
лових мереж
м
(1 млн
н гривень);
• розробкка ТЕО та біззнес-плану (22 млн гривеньь);
• розробкка технічногго завдання на
н проектуван
ння
типови
их ТНС ГВП та реконструкцію тепловвих
мереж;
• розробкка фінансовоого плану та залучення кооштів інвеесторів або баанківського;
• вибір устаткування
у
та підряднихх організацій
• розробкка робочого проекту.
п

Будівництвоо теплонасоссних пунктів
в на дахах
будівель
б
для виробництв
ва гарячої во
оди сумарновленою поотужністю 70
00 МВт
ною встан
Враховуючи
и, що для вирробництва гаарячої води в
поввному обсязіі потужностеей ТНС, встаановлених наа
ЦТ
ТП, буде неедостатньо, пропонуєтьсяя додатковоо
всттановити теп
плонасосні п
пункти малоїї потужностіі
на дахах будівеель з викори
истанням висо
окого потен-с
буді-ціаалу скидногоо тепла венттиляційних систем
вел
ль та каналіізаційних си
истем, а тако
ож скидногоо
теп
пла зовнішньього повітряя. Такий підх
хід дозволяєє
отр
римати високий середнььорічний КОП
П не меншее
ніж
ж 4,0.
Втрати тепллової енергії через систем
ми вентиляціїї
буд
дівель склад
дають 20-30 % від обсягіів тепла, щоо
над
дходить до будівлі. Праактично 90%
% цих втратт
мо
ожуть бути утилізовані
у
за допомого
ою тепловихх
нассосів для при
иготування гаарячої води.
Розробка ТЕ
ЕО ефективн
ності ТНП ГВ
ВП, виконаніі
ТО
ОВ «ЕСКО Екологічні Системи» при
п
розробціі
схеем теплопосстачання 15 міст Україн
ни вказує наа
при
ийнятну окупність цих ін
нвестиційних
х проектів, а
таккож простотуу розгорненн
ня масового впроваджен-ня цієї технолоогії. При цьому розумієтьься, що ТНП
П
ГВ
ВП будуть роозгорнені на д
дахах 12 000 будівель, якк
най
йбільш інфрраструктурно забезпечено
ого рішення,,
що
о мінімізує каапітальні вкладення.
Наявність площі
п
розміщ
щення, трансформаторноїї
під
дстанції, мереж холодногго та гарячого
о водопоста-чан
ння в кожній
й будівлі, доззволяє виріш
шити питанняя
всттановлення ТНП
Т
ГВП. О
Одночасно централізованаа
сисстема гарячоого водопосттачання будее використо-вувватися в якоссті резервногоо та пікового
о джерела.
Встановленаа потужністьь більше 12 00
00 ТНП ГВП
П
буд
де складати приблизно 7700 МВт тепл
лової потуж-ності, кожний ТНП буде зн
находитися в безпосеред-й близькості від навантаж
жень споживвача, що до-ній
зво
олить розван
нтажити теп
плові мережі та знизити
и
втр
рати теплової енергії приб
близно на 15 – 20%.
Приблизна вартість кап
пітальних вкл
ладень скла-даєє 400 млн єввро. Окупністть проекту складе
с
орієн-товвно 5,5 років з урахуванняям росту цін на газ.
Склад робііт з підготов
вки проекту до фінансу-вання:
• проведенн
ня енергетичного аудиту будівель (22
млн гривен
нь);
• розробка ТЕО
Т
та бізнесс-плану (2 мл
лн гривень);
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• розробкка технічногго завдання на
н проектуван
ння
типови
их ТНС ГВП та реконстррукцію внутррішньобуд
динкових інженерних мерееж;
• розробкка фінансовоого плану та залучення кооштів інвеесторів або баанківського кредиту;
к
• вибір устаткування
у
та підряднихх організацій;
• розробкка робочого проекту.
п
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Потенціал заміщення
з
прриродного гаазу в проектіі
ладає прибли
изно 500 млн
н м3. Потенцііал зниженняя
скл
виккидів парниккових газів орієнтовно складає 9000
тисс. тонн в рік.
В рамках МЕП
М
Києва бууде розроблений Паспортт
інввестиційного проекту.

