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Перевідні коефіцієнти 

У звіті «Паливно-енергетичні і вартісні та інвестиційні  баланси минулих та 
майбутніх періодів до 2020 р.» застосовані перевідні коефіцієнти між різними видами 
енергоресурсів, визначені статистичною формою звітності 11-МТП. 

1000 м3 природного газу      1,16 т у.п. 

1 Гкал теплової енергії      0,143 т у.п. 

1000 кВт*год електроенергії      0,351 т у.п. 

1 т вугілля        0,75 т у.п. 

1 т мазуту топкового      1,36 т у.п. 

1000 м3 природного газу = 8,11 Гкал теплової енергії = 3305 кВт*год електрое-
нергії = 1,55 т вугілля  

1000 кВт*год електроенергії = 303 м3 природного газу = 2,45 Гкал теплової 
енергії = 0,468 т вугілля  

1 Гкал теплової енергії = 407 кВт*год електроенергії = 123 м3 природного газу = 
0,191 т вугілля. 
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Резюме 

Наступний документ розроблений ТОВ «ЕСКО Екологічні Системи» у рамках 
проекту «Реформа міського теплопостачання» (РМТ), який реалізує компанія IRG  
(International Resources Group) у рамках програми технічної допомоги USAID.  

Документ є частиною Міського енергетичного плану Києва . 

Паливно-енергетичний баланс  системи централізованого  теплопостачання мі-
ста Києва – це співвідношення обсягів ТЕР, які поступають (перероблюються)  та ви-
бувають, внаслідок їх споживання і втрат на території міста. ПЕБ пов'язує в єдине 
ціле локальні баланси різних видів палива та енергії. 

Основна задача ПЕБ - показати минулу і майбутню структуру виробництва, тра-
нспорту та використання  енергоресурсів у системі централізованого теплопостачан-
ня, що є основою для подальшого прийняття рішень як стратегічного характеру, так і 
рішень, що визначають розвиток міста.  

У звіті одночасно з паливно-енергетичним балансом міста розглядаються варті-
сні та інвестиційні баланси минулих та майбутніх періодів, що відображають повну 
картину енергетичних та грошових потоків, як наслідок  пропонованої модернізації. 

Звіт щодо паливно – енергетичного, вартісного та інвестиційного  балансу ми-
нулих та майбутніх періодів  системи теплопостачання міста Києва до 2020 року  
складається із 6 розділів. На рисунку 1.1 показано структуру звіту «Паливно-
енергетичного балансу минулих та майбутніх періодів міста Київ».  

В звіті також представлено прогноз росту тарифів на енергоресурси  у період до 
2020 рр. Аналіз зміни вартості енергоресурсів майбутніх періодів  є  основою для  
побудови стратегії модернізації системи теплопостачання.   

Для розрахунків ефективності інвестиційних проектів  модернізації системи теп-
лопостачання міста Києва прийнято базовий сценарій розвитку системи централізо-
ваного теплопостачання (базова лінія). Модель базового сценарію приведено в роз-
ділі 2. 

Балансовий аналіз приведено згідно з МЕП для трьох сценаріїв його реа-
лізації - песимістичного, реалістичного та оптимістичного сценаріїв. 

Графік реалізації інвестиційних проектів, їх перелік і характеристики приведені в 
розділі 3..   

Статистично – інформаційне забезпечення аналізу та формування енергетичної 
політики міста минулих та майбутніх періодів обумовлює  необхідність складання чо-
тирьох видів  пов'язаних балансів: 

1) Паливних 
2) Енергетичних 
3) Вартісних 
4) Інвестиційних. 

Перші два - це баланси основного палива та реалізованої  теплової енергії. 
Третій вид балансу відображає вартісну оцінку паливно–енергетичних балансів. Не-
обхідність даного виду балансу зумовлена  різницею цін на енергоресурси. Для 
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об’єктивного аналізу зв’язку змін у ПЕБ та витратами на модернізацію призначені ін-
вестиційні баланси.    

Всі розрахунки для майбутніх періодів, наведені в звіті, є наближеними. Точність 
наведених даних залежить від точності прогнозу зростання цін на природний газ. До-
датковий фактор похибки, не врахований у поданих розрахунках, обумовлено факти-
чними кліматичними умовами майбутніх періодів. 

Значний вклад на вартісні оцінки, приведені в п’ятому розділі, буде обумовле-
ний тарифною політикою держави в майбутні періоди. У запропонованій моделі за 
основу прийнято перехід у період 2012 - 2022 рр. до економічно обґрунтованих та-
рифів та поетапної відмови від перехресного субсидування населення при форму-
ванні тарифів. 

Рисунок  1. Структура побудови звіту  ПЕБ 
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