РОЗДІЛ 1. Заггальне баачення МЕП
М
Києв
ва
1.1. ЕНЕРГ
ГЕТИЧНА ПОЛІТИКА
П
Є
ЄС
ТА СТОЛИ
ИЦЬ КРАЇН ЄС.
Сталий енергетични
ий розвиток став основн
ним
п
роззвитку для більшості
б
роззвиелементом політики
нених країн
н. Європейськка ініціатива зниження ен
нергоспоживання, заміщенн
ня викопногоо палива відн
нови джерелами енергії, скоррочення вики
идів
лювальними
парникових газів в атм
мосферу до 2020
2
року була
б
писанні в 20009 році мераами
започатковаана при підп
більш ніж 350 європейсььких міст паккту добровілььної
о
місц
цевої влади «Угоди меріів».
ініціативи органів
Свої підписси під докумеентом поставвили мери ЛонЛ
дону, Париж
жу, Мадридуу, великих міст
м
Швейцаарії,
Норвегії, а також
т
Україн
ни та Туреччи
ини. На почааток
2012 року «Угода
«
мерівв» підписан
на главами 3775
європейськи
их міст. Длля підтримки
и зусиль містлідерів в сф
фері енергоеф
фективної поллітики в Єврропі
були створеені експертніі групи за уч
частю таких основних між
жнародних фінансових
ф
о
організацій,
як:
Європейськи
ий інвестиц
ційний банк, Європейськкий
банк реконсструкції та роозвитку та Всесвітній банкк.
Як наголлосив єврокоомісар з енеергетики Анд
дріс
Пієбалгс, «Угода мерівв» до 2020 року
р
дозволлить
новлювальни
их енергетичн
них
досягти часттки 20 % відн
ресурсів в балансах ен
нергогенераціії європейськких
м чином, вллада великихх міст Євроопи
міст. Таким
практичним
ми діями під
дтримала «Пллан боротьби з
глобальним потеплінням
м», який в осстанні роки зназ
и Євросоюзу. В грудні 2011
ходиться в центрі уваги
року 27 крраїн прийнялли нову проограму ЄС, яка
отримала наазву «План 20-20-20»
2
і пеередбачає зм
меншення спож
живання енерргії та викидів парниковвих
газів на 20%
% до 2020 року.
р
Одночаасно, традиціійні
джерела паллива та енерггії на 20% повинні
п
бути заміщені відноовлювальним
ми джерелами
и.
Починаю
ючи з 2002 року,
р
основн
ними інструм
ментами довгосстрокової мод
дернізації буд
дівель та систтем
теплопостач
чання міст ЄС
С, стало мун
ніципальне ен
нергетичне плаанування та енергетични
ий менеджмеент.
Прийняття міжнародног
м
го стандарту ISO 50001, від
15.05.2011 року,
р
дозволи
ило всім крааїнам ЄС на основі «Систееми енергети
ичного менед
джменту» заввершити перехіід на нові прринципи упраавління містаами
та планування їх енергеттичного розви
итку.
Нові суч
часні електроостанції та котельні, що використовую
ють біопаливоо, вугілля, торрф, міське см
міття, міські дееревинні відхходи, значно диверсифікуували паливно-енергетичні баланси си
истем муніци
ипаня міст Європи. Теплові нального енерргопостачанн
соси швидко змінюють вигляд сучассного муніци
ипального тепллопостачанняя – в 2010 році дирекктор
Міжнародноого енергети
ичного агентсства (МЕА) акцентував, що
щ до 2020 рооку 70 % світтового вироб
бництва теплової енергії буд
де здійснюваатися за допомоих насосів.
гою теплови
Але осн
новна увага в ЄС в частині виконан
ння
«Плану 20-220-20» придііляється новіій Директивіі по
енергетичній ефективноості будівелль – Директтиві
с
рівних – до
ЕРВD. Цей документ по силі не має собі
10

202
20 року питооме споживан
ння тепловоїї енергії всіхх
існ
нуючих будівель країн Є
ЄС має наб
близитись доо
стаандарту енергоефективноої будівлі – 15
5 кВт*год/м2
на рік. Масова термомодерн
нізація стари
их будівель зіі
иженням поттреби в теплоовій енергії в середньомуу
зни
в 3-4 рази від
д існуючих рівнів тепло
оспоживанняя
инципово зм
мінює вигляд
д централізовваних систем
м
при
теп
плопостачанн
ня міст і столлиць Європи.
МЕП повин
нен синхроніззувати енерггетичну полі-тикку Києва з енергетичною
е
ю політикою столиць Єв-роп
пи, яка впровваджена осноовними Диреективами ЄС
С
(по
о будівлям, клімату,
к
когеенерації, відн
новлювальній
й
енеергетиці).
1.2
2. МІСЦЕ МЕП В СТРУК
КТУРІ ДОВ
ВГОСТРОКО
ОВОГО ПЛА
АНУВАННЯ
Я РОЗВИТКУ
У КИЄВА
В 2011 роціі Київська м
міська державвна адмініст-рац
ція почала інтенсивну
і
п
підготовку до
д системноїї
мо
одернізації міської
м
інфрааструктури – вперше заа
осттанні 30 років, розроблен
ний докумен
нт «Стратегіяя
роззвитку Києваа до 2025 рокку». Ініціативва «Ощадли-ва енергетика» була включеена до «Страатегії розвит-ку Києва до 20025 року» осттанньою – піссля ініціативв
Першокласна інфраструкттура», «Зроб
блено в Киє-«П
ві»
», «Електрон
нний уряд», «Культурна височенна»,,
«Д
Дніпровська перлина»,
п
«Зд
доровий киян
нин», «Центрр
пор
руч з дом
мом», «Між
жнародна гаавань штаб-кваартир», але одразу
о
стала другою за пріоритетнісп
тю
ю. Одночасно були розроб
блені докумен
нти «Генера-льн
ний план роозвитку м. К
Києва та його
о приміськоїї
зон
ни до 2025 року», «Схемаа теплопостаачання Києваа
на період до 2015
2
року» та дві серед
дньостроковіі
«
програма модернізаціїї
програми – «Регіональна
мунальної тееплоенергети
ики та системи теплопо-ком
стаачання м. Ки
иєва на 2011--2015 роки» та «Регіона-льн
на програмаа підвищенняя енергоефекктивності наа
2011-2015 роки
и для міста К
Києва». 8 лисстопада 2011
рокку голова Ки
иївської міськкої державно
ої адміністра-ціїї Олександр Попов підпи
исав «Угоду мерів», роз-поч
чавши шлях до входженн
ня в європей
йське енерго-ефективне співттовариство.
Зазначені пррограмні доккументи дозвволили ство-ритти основу длля енергетичн
ного плануваання та плат-фо
орму для розробки МЕП
П Києва. Міісце МЕП в
стр
руктурі довгостроковогоо плануванн
ня розвиткуу
Ки
иєва графічноо відображеноо нижче, на рисунку
р
1.1.
МЕП спрям
мований на доосягнення ціл
лей, задекла-ровваних в страатегічних доккументах роззвитку міста,,
та є головною частиною
ч
маайбутнього «П
Плану стало-го енергетичноого розвитку міста Києваа до 2020 ро-» (далі - SE
EAP). МЕП ввключає в сеебе проекти,,
ку»
згр
руповані за трьома
т
базови
ими проектними напрям-кам
ми: «Системаа теплопостаачання», «Бю
юджетна сфе-ра»
», «Житловий
й фонд», які побудовані на існуючихх
сер
редньострокоових програм
мах.

Р
РОЗДІЛ
1.
1 Загальн
не баченн
ня МЕП Києва

Рисунок 1.1. Місце МЕП
М
в структуурі довгостро
окового планування розви
итку Києва

«Генеральний план
п
розвитку м. Ки
иєва
та його примісської
зони до 2025 ро
оку»

«Стратеггія
розвиткуу
міста Києєва
до 2025 рок
ку»

«План сталого
енергетичного
роозвитку міста Києєва
до 2020» року

Міський
енер
ргетичний план
п

Пр
роектний напря
ямок
«Систтема теплопостаачання»

«Р
Регіональна програама
мод
дернізації комунальної
тепл
лоенергетики та си
истеми теплопостачання
т
К
Києва
н 2011-2015 роки
на
и»

Пр
роектний напря
ямок
«Бюджетна сфер
ра»

«Зв
віт з енергетичного
о
обстеження систем тепл
лоа»
постаачання міста Києва

1.3. ЗВ'ЯЗК
КИ МЕП КИЄ
ЄВА З ОСНО
ОВНИМИ
ПРІОРИТЕ
ЕТАМИ СТА
АЛОГО
РОЗВИТКУ
У МІСТА
Основноою стратегічн
ною метою роозвитку столи
иці,
відповідно до «Стратеггії розвитку міста Києва до
2025 року», затвердженоої рішенням Київської міісьд 15.12.2011 № 824/70600, є покращен
ння
кої ради від
якості життяя мешканців,, яке визначаається економ
мічним добробуутом та рівнеем комфорту життя в містті.

Прооектний напрям
мок
«Ж
Житловий фонд
д»

«Регіоональна програма
підвищення енергоефекти
ивності на 2011- 2015 роки
и
для міста Києва»

Для досягнення поставлленої мети запропоноваз
итетних напррямків, котріі об'єднані в
ний ряд пріори
ратегічні інііціативи «Сттратегії розвитку містаа
стр
Ки
иєва до 2020 року».
р
МЕП Києваа, як середн
ньостроковий
й план дій в
енеергетичній сфері,
с
спрям
мований на досягненняя
ціл
лей, котрі від
дповідають д
двом основн
ним Ініціати-вам
м «Стратегії розвитку місста Києва до
о 2025 року»::
«П
Першокласна інфраструктуура», «Ощад
длива енерге-тикка».

Рисуунок 1.2. Стрратегічні ініціативи відповвідно до «Стр
ратегії розвиттку міста Києва до 2025 року»
р

11

РОЗДІЛ 1. Заггальне баачення МЕП
М
Києв
ва
Страттегічна ініціаатива 1: Модернізація трранспортноїї та інженерн
ної інфраструуктури.
Основні напрямки реалізації:
• модеернізація життлового фонду;
• модеернізація енерргетичного гоосподарства.

МЕП Ки
иєва включаєє в себе ряд заходів,
з
напрравлених на сттимулюванняя розвитку бізнесу
б
в сф
фері
житлово-ком
мунального господарстваа та залучен
ння
позабюджеттних джерел фінансуванн
ня, а також покп
ращення ум
мов та мехаанізмів створрення ОСББ як
ефективних власників житла,
ж
удоскооналення сисстеня енергетич
чною сферою
ю міста. Вказзані
ми керуванн
заходи об'єд
днані спільноою назвою «м
м'які» заходи
и та
представлен
ні одним з проектних напрямків
н
М
МЕП
Києва.
Стратеегічна ініц
ціатива 2: Підвищенняя
енергоефеективності мііста
Основн
ні напрямки реалізації:
р
• енерггозбереженняя в комуналььному секто-рі;
му господар-• енерггозбереженняя в житловом
стві;
подільчі потуужності;
• генерруючі та розп
• альтеернативна енеергетика;
• енерггоефективні норми.
н
Проектні напрямки, котрі пропонуються в рамр
ках МЕП Києва
К
та є йоого основою
ю, в повній мірі
м
відповідаютть вказаним ініціативам
м та сприяю
ють
підвищенню
ю енергоефекктивності містта.
Таким чи
ином, значен
ння та суть принципів
п
М
МЕП
Києва в поввній мірі відп
повідають «С
Стратегії розввитку міста Ки
иєва до 2020 року». МЕ
ЕП Києва буде
сприяти під
двищенню коомфортності життя мешкканців, покращ
щенню інвесттиційного клімату, розви
итку
іміджу зелен
ного міста.
SEAP, яккий буде роззроблено проотягом 2012 року, відповід
дно до взятихх зобов'язань при підписаанні
«Угоди меріів», ставить за
з мету знизи
ити викиди парп
никових газзів на 20% доо 2020 року за рахунок підп
вищення на 20% ефекти
ивності викорристання енергії
% частки віідновлювальн
них
та підвищеення на 20%
джерел в стрруктурі енерггоносіїв.
МЕП Ки
иєва буде спррияти знижен
нню викидів парникових гаазів за рахуноок реалізації ряду енергоззберігаючих прроектів в секкторах охоплеення МЕП КиєК
ва, які є часттиною сфери
и впливу SEA
AP.
Таким чи
ином, МЕП Києва
К
позицііонується як середньострокковий тактичний план в раамках SEAP.
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4. БАЗОВІ ДОКУМЕН
НТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ
И
1.4
МЕ
ЕП КИЄВА
В основу МЕП
М
Києва поокладені матееріали насту-пних стратегіч
чних та сереедньострокових докумен-тівв:
• «Генераль
ьний план розвитку м.
м Києва таа
його прим
міської зони
и до 2025 року», розроб-лений КО «Інститут Г
Генерального плану містаа
Києва» .
«Генеральни
ий план роззвитку м. Ки
иєва та йогоо
при
иміської зон
ни до 2025 рроку» визнач
чає тенденціїї
роззвитку містаа та прогнозуує зміни обссягів спожи-ван
ння паливно-енергетични
их ресурсів ПЕР
П
містом,,
що
о дозволяє побудувати
п
б
базову лінію споживанняя
теп
плової енерггії, а також
ж паливно-еенергетичний
й
бал
ланс майбутн
ніх періодів ссистеми тепл
лопостачанняя
та міста в цілом
му.
• «Регіонал
льна програама модерніізації кому-нальної теплоенергет
т
тики та систтеми тепло-постачанн
ня міста Києєва на 2011--2015 роки»,,
розроблен
на ПрАТ «СТ
ТЕК» та затвверджена рі-шенням Київської
К
місської ради віід 29.12.2011
№ 1007/72243.
• «Схема тееплопостачаання міста Києва
К
на пе-ріод до 2015
2
року» розроблена компаніями
и
ТОВ «Уккренергопром
м-2» та затвверджена рі-шенням Київської
К
місської ради віід 30 грудняя
2010 року N 571/5383.
• Інвестиційна
проограма
модернізації
м
ї
ПАТ «КИ
ИЇВЕНЕРГО»» на період до 2022 ро-ку.
Проекти в рамках вищ
щезазначених програмнихх
доккументів поккладені в осноову проектно
ого напрямкуу
МЕ
ЕП Києва «Система теплоопостачання»
».
• «Регіонал
льна програм
ма підвищення енерго-ефективності на 20111-2015 роки
и для містаа
р
Н
НТУУ «КПI»
» та затвер-Києва», розроблена
джена ріш
шенням Київвської міськкої ради від
д
27.10.20111 № 387/6603.
Організацій
йні заходи таа частина зах
ходів техніч-ногго характеруу в рамках ««Регіонально
ої програми
и
під
двищення енергоефект
е
тивності на
а 2011-20155
роки для містаа Києва», вкключені до сккладу проек-их напрямківв МЕП Києвва: «Система теплопоста-тни
чан
ння», «Бюдж
жетна сфера», «Житловий фонд».
В рамках прроекту «Рефоорма міськогго теплозабе-зпеечення» (даллі – проект РМ
МТ) розробл
лені наступніі
доккументи:
• «Звіт з ен
нергетичногоо обстеження
я систем те-плопостач
чання міста Києва», викконаний ене-ргоаудиторами ПЕФ «О
Оптім Енерго
о».
В звіті пред
дставлена найбільш актуаальна інфор-маація щодо теххнічного стан
ну основних фондів ПАТ
Т
«К
КИЇВЕНЕРГО
О», що дає м
можливість пр
ровести ана-лізз вихідного сттану системи
и теплопостач
чання Києва..

Р
РОЗДІЛ
1.
1 Загальн
не баченн
ня МЕП Києва
Запропоноваані енергоауд
диторами захходи включен
ні в
проектний напрямок
н
МЕ
ЕП Києва «Си
истема теплоопостачання».
• Звіти з енергоауди
иту 10 будів
вель бюджеттної
сфери та 10 житлоових будинк
ків Києва, ви
икоК «Група впровадження
в
я проекту з енее
наний КП
ргозберреження в ад
дміністративн
них і громад
дських буд
дівлях м. Києєва».

Результати аудитів мож
жуть бути пееренесені наа
джетної сферри та житловіі будівлі міс-всіі будівлі бюд
та з похибкою не більше 225%, що даєє можливістьь
провести поперредній аналііз вихідного стану буді-ль житловогоо фонду та бю
юджетної сфеери Києва.
вел
Перелік доккументів, яки
им відповідаєє МЕП Києваа
та які були виккористані при
и його розроб
бці, приведе-ні на рисунку 1.3.

В звітах наведена харрактеристикаа будівель, яккі є
типовими прроектами місської забудови.
Рисуунок 1.3. Доккументи, яки
им відповідає МЕП Києва та які були використані
в
п
при його розр
робці

• «Стрратегія роззвитку міст
та Києва
до 20025 року»;
• «Генееральний пллан розвит
тку м. Києвва
та йоого примісьької зони доо 2025
року»»;
• «Регііональна пррограма під
двищення
енерггоефективнності на 20011-2015
роки для міста Києва»;
Місські

• «Регііональна пррограма моодернізації
комуннальної тепплоенергет
тики та
систееми теплоппостачанняя м. Києва
на 20011-2015 рооки»;
• «Схем
ма теплопоостачання міста
Києваа на період
д до 2015 рооку»;
• Інвест
тиційна пррограма моодернізації
ПАТ««КИЇВЕНЕР
РГО» на пееріод до
2022 року.
р

• Звіти з енергоаудиту 10 буудівель
жетної сферри та 10 житлових
ж
бюдж
будинкків Києва;
Аналіітичні

• Звіт з енергетиччного обстеження
систем
м теплопостачання Києва;
К
• База даних
д
міськкої енергет
тичної
інформ
маційної сиистеми «Ва
аш
будиноок»;
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РОЗДІЛ 1. Заггальне баачення МЕП
М
Києв
ва
1.5. ЧАСОВ
ВІ РАМКИ МЕП
М
Базовим строком плаанування дій по впровадж
женню МЕП Києва
К
вважаєється період в 5 років. Тер
рмін реаліза-ЕП Києва роззраховано наа період до 20
016 року. Цеей період мож
жна вважати першим ета-ції проектів в рамках МЕ
пального енеергетичного планування,
п
н даному етаапі додатковоо готуються М
на
Міські енергеетичні плани
и
пом муніцип
наступних етапів,
е
до 20220 та 2025 рооків. Структуура основних
х задач на поточному та п
перспективни
их етапах мі-ського енерггетичного плланування навведена нижчее, на рисунку
у 1.4.
Рисунок 1.44. Структура основних зад
дач на поточн
ному та персп
пективних еттапах міськогго
енергеетичного планування

Зведений інвеестиційний
проект модер
рнізації системи теплопосттачання
Зведений інвеестиційний
проект модер
рнізації бюджетних будівель
Зведений інвеестиційний
проект модер
рнізації житлових будинк
ків
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Інвестиціійний
проект зааміщення пр
риродного газу
місцевим
ми
джерелам
ми
палива таа
енергії

Ін
нвестиційний
пр
роект термом
модернізації
буудівель бюдж
жетної та
ж
житлової
сф
фери (4100
буудівель)

Інвестиц
ційний
проект термомодерніззації
будівель
ь
бюта
джетної
житловоої
(5180
сфери
ь)
будівель

Інвестиційний
проект термомодернізації
будівель бюджетної та
житлової
сфери (4270
будівель )

