ВС
СТУПНЕ СЛОВО
О

Шан
новні кияни!!
Ми зробилли ще один крок назусстріч енергооощадному майбутньом
му нашого
місста – заверш
шили розробкку Міського
о енергетичн
ного плану К
Києва до 20
016 року.
Це перший
й план комп
плексної мо
одернізації системи
с
цен
нтралізовано
ого теплопосстачання Ки
иєва, розрахоований на 5 років.
Олександр
ПОПОВ
Голова Київвської
міської держ
жавної
адміністраціії

Цей план сп
прямовано на
н виконанн
ня Стратегіїї розвитку К
Києва до 202
25 року, на
викконання Угооди мерів крраїн ЄС, до якої
я
приєднався і Київ.
Міський ен
нергетичний
й план Києваа створений
й за новою єєвропейсько
ою методологгією групою
ю вітчизняни
их фахівців у співпраці з інженерни
ими та енерггетичними
ком
мпаніями мііста за прогррамою допомоги уряду Сполученихх Штатів Ам
мерики.
Нова стратегія енергеттичної перебудови Києєва розраховвана на 15 років
р
і має
на меті побудуувати ощад
дливу та зел
лену сучасн
ну енергетикку і теплі будівлі
б
для
житття у 21 столітті.
нергетичний
й план – перш
ший етап ціієї стратегії..
Міський ен
До 2016 рооку ми план
нуємо здійсснити термоомодернізац
цію житлови
их масивів
«Тееремки», «В
Виноградар»» та «Мінський». Це доозволить зни
изити потреебу будинків у тепловій енергії білььш ніж на 60%
6
та подоовжити їхню
ю експлуатаацію ще на
б
отрримають но
ове обличчяя, гідне для нового сто
оліття, для
50 років. Ці будинки
житття наших дітей
д
та онукків.
Щоб збереггти бюджеттні кошти, Київ
К
ініціюєє найбільши
ий у СНД проект
п
термом
модернізації 600 шкіл та
т дитячих садків,
с
що також
т
дозвоолить знизитти потребу
бюд
джетної сфеери у тепловвій енергії більш
б
ніж наа 60%.
Протягом наступних
н
15 років білььшість багаттоповерхови
их житлових
х будинків
та будівель бю
юджетних установ
у
Києєва будуть модернізова
м
ані, вони кар
рдинально
но теплішим
ми та значн
но покращиться їх зовн
нішній вионоовляться, сттануть значн
гляяд.
Як і більшіість столицьь Європи, Київ,
К
виконууючи загалььноєвропейсський план
«200-20-20», збільшить часстку відновл
лювальних джерел у ен
нергетичном
му балансі
місста та впровааджуватимее нові технол
логії «зелен
ної» енергеттики.
Ми продовжуємо рооботу з он
новлення Києва
К
та зггідно з наашими зобовв’язаннями перед європ
пейською сп
пільнотою плануємо
п
доо кінця 2012
2 року зробитти наступни
ий крок – розробити та затвердити
з
План сталогго енергети
ичного розвиттку міста до 2020 року та
т розробити
и Кадастр викидів парн
никових газіів.
Дякую наш
шим закорд
донним дру
узям, вітчи
изняним спееціалістам, всім, хто
при
иймав участть у розробц
ці Міського енергетично
е
ого плану К
Києва.
Дякую всім
м, хто наполлегливо та по
ослідовно будує
б
майбуттнє нашого міста.
З повагою
Голова Київської міськкої
а
ції
державної адміністрац

Олександр ПОПОВ
П

3

П
ПОДЯКА
А ЗА УЧ
ЧАСТЬ У РОЗРО
ОБЦІ МЕ
ЕП КИЄ
ЄВА
Міський енергетичний
е
план Києва інііційовано та створено
с
за піідтримки Агеннтства міжнаародного розви
итку Сполуче-них Штатів Америки. Киїївська міська державна адм
міністрація від імені усіх кииян висловлюєє глибоку подяяку народу таа
д
по залученню
з
між
жнародного доосвіду енергоефективної мо
одернізації дляя
уряду Сполуччених Штатівв Америки за допомогу
столиці Украаїни.
Міський енергетичний
е
план Києва ст
творено завдяяки колективніій праці членівв Дорадчого ккомітету з пи
итань сталогоо
енергетичногго розвитку міста Києва, рообочих груп з розробки
р
довггострокового міського
м
енерггетичного пла
ану, із забезпе-чення проведеення інформацційної компаніії з енергозберреження, з спр
рияння роботии існуючих та створення но
ових об’єднаньь
співвласників багатокварт
тирних будинкіів у місті, підггруп із напрям
мів: «Системаа теплопостаччання», «Бюдж
жетна сфера»»
ф
«Заміщ
щення природноого газу місцеввими видами па
алива та енерггії», «Інвестицційно-фінансоввий напрямок»»
«Житловий фонд»,
та багатьом
м вітчизняним та закордоннним компаніям
м, політикам, службовцям та
т фахівцям. П
Проект «Рефо
орма міськогоо
теплозабезпеечення в Українні» щиро вдячнний усім, хто своєю
с
працею зробив
з
це мож
жливим.

ВА ПОДЯКА
А:
ОСОБЛИВ
ЬКІ ТА МІЖ
ЖНАРОДУКРАЇНСЬ
НІ ОРГАНІІЗАЦІЇ
Компанія IRG
G, Проект «Реф
форма міського теплозаб
безпечення в Україні»
У
Агентства між
жнародного роозвитку
Сполучених Штатів
Ш
Америки (USAID)
«ЕнЕффект» Болгарія
ТОВ Енергоссервісна компаанія «Екологічні Системи
и»
ПАТ «КИЇВЕ
ЕНЕРГО»
ТОВ «ДТЕК»»
ПАТ «ЕКОСТ
ТАНДАРТ»
ПАТ «КИЇВГ
ГАЗ»
ПАТ АК «КИ
ИЇВВОДОКАН
НАЛ»
КП «Головни
ий інформаційн
нообчислювальн
ний центр»
Інститут техн
нічної теплофіізики національної академії наук Украаїни
джету та соціалльноІнститут бюд
економічних досліджень
НТЦ «Біомасса»
КО «Інститутт Генеральногоо плану м.
Києва»

ДОРАДЧИЙ
Й КОМІТЕТ
Т
Антонов Васи
иль Іванович
Бернацький Болеслав
Б
Едуаррдович
Бондар Юрій Іванович
Вітковський Сергій
С
Іванови
ич
Водовозов Єввген Наумович
ч
Гладишев Юррій Іванович
Горюнова Вірра Зіновіївна
Гріб Вікторіяя Олександрівн
на
Долінський Анатолій
А
Андррійович

Енергосерв
вісна компанія
я
«Екологічн
ні Системи»
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Жеребнюк Віктор
В
Миколаайович
Загородній Віктор
В
Янович
ч
Зімін Сергій
й Георгійович
Каменецький Юрій Олександрович
Качур Роман
н Павлович
Клюс Олександр Васильоввич
Лісовик В’яч
чеслав Леонідо
ович
Мазурчак Оллександр Воло
одимирович
Матвієнко Петро
П
Миколай
йович
Мельник Сергій Миколайо
ович
Міцкан Андррій Іванович
Мохорєв Вітталій Андрійоввич
Незнал Олекксандр Григорович
Новицький Дмитро
Д
Юрійо
ович
Плачков Іван
н Васильович
Праховник Артур
А
Веніамінович
Репік Волод
димир Михайло
ович
Рюмшин Серргій Миколайо
ович
Сидоров Іван Петрович
Сігал Олексаандр Ісакович
Стороженкоо Володимир Сергійович
С
Сущенко Сеергій Миколайович
Фишко Євгеен Олександрович
Целовальникк Сергій Анато
олійович
Ченчевий Ваалерій Геннадіійович
Швець Андррій Володимир
рович
Шевчук Олеександр Семен
нович

РОБОЧА ГРУПА
Г
Басок Борисс Іванович
Безносик Оллександр Сергіійович
Гелетуха Геооргій Георгійо
ович
Гелюх Іван Миколайович
М
Давій Віталіій Анатолійови
ич
Денисюк Лю
юдмила Всевол
лодівна

рович
Дибаш Вікттор Володимир
Збітнєва Окксана Іванівна
Іванисова В
Вероніка Вікто
орівна
Ілляш Віра Анатолівна
Каплуненкоо Станіслав Ваасильович
Кашурін Оллексій Миколаайович
Коляда Юррій Іванович
Крижній Оллександр Воло
одимирович
Крушановсський Сергій Івванович
Литвинчук Марина Юріїввна
Малежик О
Олена Миколаїївна
Пантелєєв П
Петро Олексан
ндрович
Печерський
й Володимир Анатолійович
А
Погорєловаа Вікторія Вол
лодимирівна
Плеханов В
В’ячеслав Олекксандрович
Романець М
Микола Павловвич
Самчинськаа Інна Вікторіввна
Світличний
й Олег Петрови
ич
Стрелкова Г
Галина Георгіїївна
Чежевський
й Віктор Юрій
йович
Чулков Серргій Ігорович
Щербина Іррина Федорівн
на
Хонда Маррина Петрівна

СПІВВИК
КОНАВЦІ МЕП
М
ПрАТ «СТЕ
ЕК»
КП «Група впровадженняя проекту в
адміністраттивних і громаадських
будівлях м.. Києва»
Інституту еенергозбережен
ння та
енергоменееджменту НТУ
УУ «КПІ»
ТОВ «Бостон Консалтингг Груп
України»
ПЕФ «ОптіімЕнерго»
ТОВ «Укреенергопром – 2»
2

ЗМІСТ
Т
Перел
лік скорочен
нь
1

Загал
льне бачення
я МЕП Києв
ва

1.1.

Енерггетична політтика ЄС та сттолиць
країн ЄС.
Місцее МЕП в струуктурі
довгоострокового планування
п
розвитку
Києваа
Зв'язкки МЕП Києвва з основним
ми
пріоритетами сталлого розвиткуу міста

1.2.
1.3.

8

10
10
11

1.4.

6.

Неінвесттиційні проеекти (м’які
заходи)

7.

Фінансуування

7.1
1.
7.2
2.

Необхідн
ні інвестиції д
для реалізаціії
МЕП Києва
Джерелаа фінансуванн
ня

8.

Впровад
дження

8.1
1.

Організаація виконанн
ня

84

8.2
2.

Учасники
и виконання

85

8.3
3.

Графік ви
иконання

86

8.4
4.

Монітори
инг виконанн
ня

89

8.5
5.

Управлін
ння ризиками
и

89

8.6
6.

Зв’язки (комунікації)
(

90

9

Перші кроки
к
з розрообки Плану
сталого енергетичноого розвитку
у
м. Києваа

94

Висновк
ки та рекомеендації

96

1.5.

Базовві документи для розробки
и МЕП
Києваа
Часовві рамки МЕП
П

2

Вихід
дний стан

2.1.

Загалььний опис мііста

16

2.2.

Стан енергетичногго сектора мііста

18

2.3.

Аналііз споживанн
ня енергоресуурсів

24

2.4.

Потен
нціал відновллювальних дж
жерел
енерггії

29

2.5.

Фінан
нсові рамки міста
м

31

10

2.6.

SWOT
T - аналіз трььох базових
інфрааструктур – си
истеми
теплоопостачання, житлової та
бюдж
жетної сфер
Очікууваний розвитток вихідного стану
(базовва лінія)

34

До
одатки

34

До
одаток 1.

П
Паспорт
МЕП
П Києва

До
одаток 2.

Регіональна п
Р
програма підввищ
щення
енергооефективностті на
2
2011-2015
рокки для міста Києва
Р
Регіональна
п
програма мод
дерніз
зації
комуналльної теплоен
нергет
тики
та систееми теплопостач
чання
м. Києвва на 2011-20
015
р
роки
П
Програма
мод
дернізації
П
ПАТ
«КИЇВЕ
ЕНЕРГО» м. Київ
К
Е
Енергетичне
обстеження
с
системи
тепллопостачання
м Київ
м.

2.7.

12
14

3

Охоплення МЕП Києва

4

Цілі, завдання таа очікувані
резул
льтати від вп
провадження
я МЕП

4.1.

Оцінкка потенціалуу енергозберееження в
секторрах охопленн
ня МЕП

4.2.

Цілі та
т очікувані результати
р
від
д
впроввадження МЕ
ЕП Києва

43

4.3.

Завдаання МЕП Ки
иєва

48

5

Інвесстиційні проеекти

5.1.

Проекктний напрям
мок «Бюджеттна
сфераа»
Проекктний напрям
мок «Системаа
теплоопостачання»»

5.2.

38

До
одаток 3.

40

До
одаток 4.
До
одаток 5.

68

76
78

99

52
53

5.3.

Проекктний напрям
мок «Житловва сфера»

54

5.4.

Пeрсп
пективи за сц
ценаріями

55

5.5.

Пeрсп
пективні прооекти заміщ ення
прироодного газу місцевим пааливом
та енеергією

6
61

7

ПЕРЕЛІІК СКОР
РОЧЕНЬ
Ь

SEAP – Sustaainable energy action
a
plan (ПС
СЕР – План стаало-

ДВ – міські дерревинні відход
ди;
МД

го енергетичн
ного розвитку));

МЕ
ЕА – Міжнарод
дне енергетичн
не агентство;

АДЕ – альтеррнативні джереела енергії;

МЕ
ЕП – Муніципаальний енергеттичний план;

БР – бюджет розвитку;

МР
РРБ – Міністеррство регіоналльного розвиткку, будівницт--

ицька станція аерації;
БСА – Бортни

ва;

ВДЕ – відноввлювальні джеррела енергії;

ВДЕ - нетрадиц
ційні та відноввлювані джерел
ла енергії;
НВ

ВЕР – вторин
нні енергетичн
ні ресурси;

НЕ
ЕФКО (NEFCO
O) – Північна Екологічна Фінансова
Ф
Кор--

ГАЕС – гідрооакумулююча електростанція
е
я

пор
рація;

ГВП - гаряче водопостачання;

НК
КРЕ – Націонаальна комісія ррегулювання електроенергее
-

ГЕС – гідроеллектростанція;;

тикки;

ДБН – Держаавні будівельніі норми;

НК
КРРКП – Націоональна комісіія регулюванн
ня ринку кому--

ДНЗ – дошкілльний навчальний заклад;

нал
льних послуг

ДПП – держаавно-приватне партнерство;

НТ
ТУУ «КПI» – Національн
ний технічний
й університетт

ДСТУ - Держ
жавна система стандартизаціїї України;

України "Київськкий політехніччний інститут"";

Е5Р – Фонд східноєвропейс
с
ського партнеррства;

ОЕ
ЕС України – об’єднані
о
енерггосистеми Укр
раїни;

ЕЕ – енергоеф
фективність;

ОС
СББ – об’єднан
ння співвласни
иків багатоквар
ртирних

ЕПК – енергеетичний перфооманс-контрактт;

буд
динків;

ЕСКО – енерггосервісна ком
мпанія;

ПД
ДВ – податок на
н додану вартіість;

ЄБРР – Європ
пейський банкк реконструкціїї та розвитку;

ПЕ
ЕБ – паливно-еенергетичний б
баланс;

ЄС – Європей
йський Союз;

ПЕ
ЕР – паливно-енергетичні рессурси;

ЖБК – житлоово-будівельни
ий кооператив;;

РК
К – районна коттельня;

ЖКГ – житлоово-комунальн
не господарство;

РМ
МТ – Проект «Реформа місського теплозаабезпечення в

ЖТЕ – філія ПАТ
П
«КИЇВЕН
НЕРГО» «Життлотеплоенергоо»;

Україні»;

ЗМІ – засоби масової інфоррмації;

Ф – Російська Федерація;
Ф
РФ

ЗОШ – загалььноосвітня шкоола;

СТ
Т – станція тепллопостачання;

ІТП – індивід
дуальний теплоовий пункт;

ТЕ
ЕО - техніко-еккономічне обґррунтування;

ІТТФ НАН – Інститут теххнічної теплоф
фізики Націонааль-

ТЕ
ЕС – теплоелекктростанція;

ної академії наук
н
України;

ТЕ
ЕЦ – теплоелекктроцентраль;

КК – квартальна котельня;

ТМ
М – філія ПАТ «КИЇВЕНЕРГ
ГО» «Теплові мережі»;
м

цієнт корисноїї дії;
ККД – коефіц

ТН
Н – тепловий наасос;

КМДА – Київвська міська деержавна адмін
ністрація;

ТН
НП – теплонасоосний пункт;

КМУ – Кабін
нет Міністрів України;
У

ТН
НП ГВП – тепллонасосний пуункт гарячого водопостачанв
-

КОП – коефіц
цієнт перетворрення;

ня;;

КО - комуналльне об’єднанн
ня;

ТН
НС – теплонасоосна станція;

КП ГІОЦ – Комунальне
К
п
підприємство
«
«Головний
інф
фор-

ТП
ПВ – тверді поб
бутові відходи
и;

маційно-обчи
ислювальний центр»;
ц

ТРМ
М – філія ПА
АТ «КИЇВЕНЕ
ЕРГО» «Тепловві розподільчіі

КП «ГВП» - Комунальне підприємствоо «Група впроова-

мер
режі»;

дження проеккту з енергозб
береження в ад
дміністративни
их і

ЦТ
ТП – центральн
ний тепловий п
пункт;

громадських будівлях м. Ки
иєва»;
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