
Інформаційний дайджест 

«Нові можливості 
для інвестицій»

Випуск №2, червень 2016 р.

Інфографіка*

ЧЕРНІГІВ. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯЧЕРНІГІВ. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Проект USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID)
вул. Льва Толстого, 9a, 1-ий поверх
Київ, Україна, 01004
Тел.: +38 044 596 5960, 
Факс: +38 044 596 5961
Ел. пошта:  info@merp.org.ua 
https://www.facebook.com/merpukraine 

Інститут місцевого розвитку

 

вул. Ігорівська 14a,  2-й поверх
м. Київ, Україна, 04655
Тел.:  (044) 428-76-10, -11
Факс: (044) 428-76-12
Ел. пошта: office@mdi.org.ua
https://www.facebook.com/mdiorgua 

Інформаційний дайджест «Нові можливості для інвестицій»   Випуск №2

«ТЕПЛІ» КРЕДИТИ ПОПУЛЯРНІ СЕРЕД УКРАЇНЦІВ

Протягом травня 2016 року українці отримали 17 522 
«теплих» кредитів на суму понад 290 млн грн. Майже 
стільки ж залучено у жовтні-листопаді минулого року,
у пік популярності програми.

Читати далі...

У 2016 РОЦІ ЄБРР СКОРОТИТЬ ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ 
В УКРАЇНУ

Причиною такого рішення президент ЄБРР Сума 
Чакрабарті називав політичну кризу в Україні.

Читати далі...

Загальна вартість проекту становить понад €79 тис., з 
них грантові кошти перевищують суму €39 тис., 
решта ж – власний внесок учасників.

ВІННИЧЧИНА ОТРИМАЛА ГРАНТ ВІД ІТАЛІЇ НА 
ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Читати далі...

Новини проекту

Дайджест новин

ВИЗНАЧЕНІ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ ПРОЕКТИ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Спеціалісти Проекту USAID оцінили готовність 17 міст-
партнерів до реалізації проектів чистої енергії на умовах 
державно-приватного партнерства. Деякі міста вже 
розпочали роботу над створенням умов для залучення 
приватних інвестицій.

Читати далі...

У попередньому випуску дайджесту Проект USAID 
оголошував про можливість для пілотних міст звернутися 
по допомогу в залученні кредитних коштів. Гроші мають 
бути використані для реалізації енергоефективних 
проектів у бюджетній сфері. Із відповідним запитом 
звернулися представники м. Павлограда. 

Читати далі...

Фахівці Проекту USAID розробили для міста технічну 
документацію та підготували повний пакет юридичних 
паперів, необхідних для оголошення конкурсу. 
Його проведуть, аби обрати концесіонера для реалізації 
проекту з реконструкції полігону твердих побутових 
відходів (ТПВ) із впровадженням системи збору та 
утилізації звалищного газу для вироблення електричної
та теплової енергії.

Читати далі...

Для міста Івано-Франківська в рамках Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
розробляється попереднє ТЕО проекту поводження з 
твердими побутовими відходами і системи збору й 
утилізації звалищного газу. 

Читати далі...

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОТРИМАВ ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ 
ЩОДО КРЕДИТУ НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ВІД 
NEFCO

Місто Хмельницький отримало позитивне рішення 
кредитного комітету Північної екологічної  фінансової 
корпорації (NEFCO) щодо пільгового кредиту за 
програмою «Енергозбереження» на проведення 
комплексної термодернізації 5 бюджетних закладів.

Читати далі...

Фахівці Проекту USAID допомагають Чернігову, 
Хмельницькому та Тернополю залучити від €5 млн 
кредитних коштів на пільгових умовах (ставка близько 
1,31% річних у євро) від Європейського інвестиційного 
банку для модернізації комунальної інфраструктури.

ПРОЕКТ USAID ДОПОМОГАЄ МІСТАМ ЗАЛУЧИТИ ВІД 
€5 МЛН У РОЗВИТОК МУНІЦИПАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

Читати далі...
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Руслан Кундрик, старший консультант із юридичних питань та державно-приватного 
партнерства. 

В умовах, коли стан розвитку місцевої комунальної інфраструктури вимагає значних 
інвестицій, а можливості громад є обмеженими, в пригоді може стати відносно новий 
механізм цивілізованого поєднання інтересів як громади, так і приватного сектору – 
державно-приватне партнерство. Саме державно-приватне партнерство дозволяє органу 
місцевого самоврядування вирішувати питання залучення інвестицій, ноу-хау та 
ефективного управління комунальною власністю за рахунок приватного партнера. При 
цьому приватний партнер, своєю чергою, отримує довгостроковий прибутковий бізнес, який 
забезпечує повернення інвестицій. Важливою перевагою державно-приватного партнерства 
є те, що наявна інфраструктура залишається у власності громади, а новостворена 
приватним партнером підлягає передачі у власність громади по закінченню партнерства. 
Результатом партнерства є створення майна та інфраструктури, забезпечення їхнього 
належного функціонування у вигляді надання певних послуг. Сьогодні сфери застосування 

державно-приватного партнерства мають бути цікавими для громади й одночасно прибутковими для інвестора. Яскравим 
прикладом такої сфери є проекти «чистої енергії», реалізація яких прямо впливає на якість життя відповідної громади, надає 
значний економічний ефект, зменшує залежність від традиційних джерел енергії, і, одночасно, потребує залучення передових 
технологій, обладнання та досвіду управління, якого немає в органах місцевого самоврядування. Впровадження проектів «чистої 
енергії» вимагає значної техніко-економічної та юридичної підготовки. Фахівці Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» розпочинають надання техніко-економічної та правової підтримки впровадженню проектів «чистої енергії» в 
окремих містах України на умовах державно-приватного партнерства.

Інфографіка*
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ЛУЦЬК. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯЛУЦЬК. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Фахівці Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID) в 
процесі надання допомоги в 
розробленні Планів дій зі сталого 
енергетичного розвитку (ПДСЕР) 
провели технічний аудит 
інфраструктури 15 пілотних міст 
проекту (теплопостачання, житловий 
фонд і сектор будівель бюджетної 
сфери, водопостачання й 
водовідведення, транспорт, вуличне 
освітлення, поводження із твердими 
побутовими відходами тощо) і 
розробили десятки проектних 
пропозицій для кожного міста. 
Реалізація включених до ПДСЕР 
заходів дозволить істотно скоротити 
споживання енергоресурсів, виведе 
міста України на енергоефективний 
шлях розвитку. Деякі з цих проектів 
місцева влада може виконати за 
рахунок місцевих бюджетів, інші 
вимагають залучення зовнішніх 
інвестиційних ресурсів, у першу 
чергу – кредитів міжнародних 
фінансових організацій і приватних 
інвестицій на умовах державно-
приватного партнерства.

У цьому номері інформаційного 
дайджесту презентуємо місто Луцьк, 
яке надає перспективні можливості 
для інвестування.

Інтерес для міжнародних фінансових 
організацій може представляти сектор 
бюджетних будівель Луцька. Для 
виконання завдань ПДСЕР вже до 2020 
року місто планує термомодернізувати 77 
будівель бюджетної сфери: школи, дитячі 
сади, лікарні. У 2016 році за сприяння 
Проекту USAID  місцева влада Луцька 
залучить 400 тис. євро кредиту від НЕФКО 
і 200 тис. євро гранту фонду Е5Р з метою 
підвищення енергетичної ефективності 
перших 8 закладів бюджетної сфери міста. 
Однак, загалом сума інвестицій у цей 
сектор оцінюється більш ніж у        350 млн 
грн. Більшість інвестиційних проектів із 
термомодернізації будівель бюджетної 
сфери мають досить привабливі фінансові 
показники: термін окупності –   6 ... 10 
років, IRR – 12...22%.

У секторі зовнішнього освітлення перед 
містом стоїть завдання провести 
комплексну модернізацію системи 
зовнішнього освітлення шляхом заміни 
світильників типу ДНаТ і ДРЛ сучасними 
енергоефективними світлодіодними 
джерела світла. Потреба в інвестиціях 
оцінюється у 57,1 млн грн. Проект має 
досить задовільні фінансові показники для 
залучення кредиту від міжнародних 
фінансових організацій: термін окупності – 
близько 8 років, IRR – 13%.

Транспортний сектор міста протягом 
2016-2025 рр. потребуватиме              
528,1 млн грн. Зокрема, за рахунок 
залучених коштів планується придбати 
нові тролейбуси, вдосконалити 
тролейбусну контактну мережу, замістити 
автобуси тролейбусами тощо. Місто 
планує облаштувати розв'язки та 
світлофорне регулювання, впровадити 
зони платного паркування та 
автоматизовану систему управління 
транспортом, побудувати розв'язки з 
підземним пішохідним переходом, заїзні 
«кишені» для зупинки громадського 
пасажирського транспорту на маршрутах 
загального користування, створити 
розвинену велосипедну інфраструктуру. 
Багато з цих проектів можуть бути 
реалізовані спільно із приватним 
інвестором на умовах державно-
приватного партнерства.                      
Таким чином, будуть створені нові види 
бізнесу й робочі місця, а місто отримає 
більш досконалу європейсько-орієнтовану 
транспортну систему і поліпшення 
екологічної ситуації.

Одним із приорітетів розвитку 
транспортної інфраструктури є збільшення 
частки екологічно чистого транспорту, 
перш за все тролейбусів. Міська влада 
планує удосконалити тролейбусну 
контактну мережу, оновити транспортний 
парк та замінити частину автобусів 
тролейбусами на міських маршрутах. 
Сума необхідних інвестицій для реалізації 
цього проекту оцінюється   в $ 10 млн.  На 
жаль, такі проекти за умов чинних тарифів 
на внутрішньоміські 

Усього в ПДСЕР м. Луцька 
запропоновано майже 90 проектних 
пропозицій на загальну суму 1 229 млн 
грн, упровадження яких дозволить 
скоротити споживання енергетичних 
ресурсів на 682,4 тис МВт та викидів СО  2

на 192 тис. т, або 26,16% базового рівня.

У секторі теплопостачання комунальне 
підприємство м. Луцька «Луцктепло» вже 
на фінальній стадії підписання контракту 
на отримання кредиту розміром 10 млн 
євро і 4 млн євро гранту від ЄБРР. 
рахунок кредиту фінансуватимуться       
11 проектів, які включені до ПДСЕР 
(реконструкція котелень, реконструкція 
ЦТП, оптимізація централізованої 
системи теплопостачання міста, заміна 
теплових мереж, переведення частини 
котелень на біомасу). За рахунок гранту 
планується фінансувати установку ІТП у 
багатоквартирних будинках (охоплення 
200…250 житлових багатоквартирних 
будинків із 600, включених до ПДСЕР).

Проект USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID)
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перевезення мають невисокі фінансові 
показники: термін окупності близько 15 
років, IRR – 8%. Можливо, часткове 
співфінансування з боку міста і Фонду 
регіонального розвитку, а також пільгові 
умови кредитування дозволять 
реалізувати такий необхідний для міста 
проект.

Проекти чистої енергії. Приватних 
інвесторів, які зацікавлені в розвитку 
бізнесу в альтернативній енергетиці, 
можуть зацікавити два проекти, які 
включені до ПДСЕР.

Перший із них – «Встановлення 
вітроагрегатів вздовж річки Стир на 
території КОС м. Луцька» – передбачає 
встановлення трьох вітроагрегатів, 
одиничною потужністю 0,5 МВт, для 
виробництва електроенергії для підйому 
та доставки питної води до м. Луцька та 
обслуговування каналізації міста. 
Наявна швидкість вітру – 2,6...4,3 м/с. 
Оціночна сума інвестицій становить 47 
млн грн. Без урахування «зеленого 
тарифу» термін окупності проекту 
складає близько 12 років, однак, при 
обчисленні фінансових показників з 
урахуванням продажу електроенергії за 
«зеленим тарифом» термін окупності – 
більш ніж удвічі менший.

Другий проект – «Генерування теплової 
та електричної енергії із використанням 
полігонного газу» – передбачає 
влаштування системи збирання, 
транспортування, очищення полігонного 

3газу (до 3,2 млн м  полігонного газу на 
рік із теплотою згорання до                   

314 000 кДж/м ) та використання його в 
якості палива для виробництва теплової 
та електричної енергії. Проект вимагає 
близько $ 4 млн інвестицій та має гарні 
фінансові показники (IRR – 24%, NPV – 
22 млн грн). Наразі здійснюється 
розробка ТЕО проекту.
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Міністерство оборони 

1 млрд 7 млн 
доларів США

ПІДТРИМКА МІСТ У ПРОЕКТАХ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ НА 
УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Фахівці Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID) допоможуть залучити 
інвестиції від приватних інвесторів для реалізації проектів 
чистої енергії у містах - партнерах проекту. 

1 проект 
163,8 млн
дол. США

Читати далі...

Найактивніше співпрацюють із міжнародними проектами

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі

13 проектів 

231,7 млн
дол. США

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства 

1
2

3
20 проектів 

166,36 млн
дол. США

*За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

20
проектів

енергоефективність – 43%

регіональний розвиток – 57% 

166,36 млн дол. США

8
проектів
47 млн дол. США
перебувають у стані реєстрації. 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Фахівці проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID) готові допомогти 
пілотним містам у підготовці заявок для отримання 
позики на пільгових умовах (ставка близько 1,31% 
річних у євро) від Європейського інвестиційного банку 
для модернізації комунальної інфраструктури.

Читати далі...

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні»  (Проект USAID) готовий надати допомогу 
пілотним містам у залученні кредитних коштів для 
реалізації енергоефективних проектів у бюджетній сфері. 

ПІДТРИМКА МІСТ У ЗАЛУЧЕННІ КРЕДИТНИХ КОШТІВ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Читати далі...

Новини проекту

Дайджест новин

У 20-25 ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ РІЗНИХ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРОВЕДУТЬ КОМПЛЕКСНУ 
ЕНЕРГЕТИЧНУ САНАЦІЮ 

Енергетичне агентство Німеччини (dena) разом із 
партнерами на замовлення Федерального Міністерства 
Економіки та Енергетики ФРН проведе комплексну 
енергетичну санацію 20-25 типових житлових будинків у 
різних регіонах України.

Читати далі...

У 2009–2014 роках в рамках програми Світового Банку 
«Розвиток міської інфраструктури» підприємство 
«Чернігівводоканал» реалізувало проект загальною 
вартістю $22 830 млн. Він передбачав реконструкцію 144 
насосних станцій, 3,56 км водопровідних та 1,55 км 
каналізаційних мереж. Споживання електроенергії на 
реконструйованих об'єктах скоротилося на 40%, а втрати 
води в мережах водопостачання знизилися на 5,7%. 

ЧЕРНІГІВ УСПІШНО РЕАЛІЗУВАВ ПРОЕКТ СВІТОВОГО 
БАНКУ «РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» 

Читати далі...

НАПРИКІНЦІ БЕРЕЗНЯ СТАРТУЮТЬ ВЕБІНАРИ 
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОСЕРВІСУ 

З 30 березня по 1 квітня 2016 року в рамках проекту 
«EnPC-INTRANS» відбудеться серія вебінарів на тему 
особливостей запровадження енергосервісних контрактів 
на муніципальному рівні.

Читати далі...

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні»  (Проект USAID) готовий надати допомогу 
пілотним містам у залученні кредитних коштів для 
реалізації енергоефективних проектів у бюджетній сфері. 

ПОНАД 100 ТИС. УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ 
СКОРИСТАЛИСЯ ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ 
"ТЕПЛИХ" КРЕДИТІВ

Читати далі...

У 2016 РОЦІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ МОЖНА 
РЕАЛІЗУВАТИ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

«Органи місцевого самоврядування мають активніше 
долучатися до розробки інвестиційних проектів у сфері 
енергоефективності та енергозбереження, які можуть бути 
реалізовані у 2016 році за кошти Державного фонду 
регіонального розвитку», - начальник Управління 
впровадження та моніторингу  пріоритетних проектів 
будівництва Надія Бондарчук.

Читати далі...

FINTECC вже працює в країнах із ранньою перехідною 
економікою, у регіоні Південного і Східного 
Середземномор'я і Казахстані. Тепер роботу буде 
розширено і в Україні. 

В УКРАЇНІ СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА ЄБРР FINTECC ІЗ 
ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Читати далі...

ЄІБ ПЛАНУЄ ВИДІЛИТИ УКРАЇНІ €200 МЛН НА 
ОНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Проект спрямований на підвищення частоти і 
регулярності роботи громадського транспорту в 
невеликих містах України. Передбачуване фінансування 
банку становить €200 млн, а загальна вартість
проекту – €400 млн.

Читати далі...

ВІДІБРАНІ УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ «КОМПЛЕКСНА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА САНАЦІЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ В УКРАЇНІ»

Із понад 500 заявок організатори відібрали 20 
модельних проектів, які візьмуть участь у програмі.

Читати далі...

ПРОЕКТ USAID ДОПОМОГАЄ ПАВЛОГРАДУ 
ЗАЛУЧИТИ КРЕДИТНІ КОШТИ ВІД NEFCO ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГОТОВИЙ ДО ЗАЛУЧЕННЯ 
ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕКОНСТРУКЦІЮ 
ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА 
БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЯКА 
ПРАЦЮВАТИМЕ НА ЗВАЛИЩНОМУ ГАЗІ 

II
14,2
млн
дол. II

14,2
млн
дол.

Чернігів

II
7,7
млн
дол.

Суми

II
10,0
млн
дол.

II
1,0
млн
дол.

Павлоград

Краматорськ

II
1,0
млн
дол.

V
14,7
млн
дол.

Дніпропетровськ

III
52,3
млн
дол.

Запоріжжя

0,4
млн
дол.

Кривий Ріг

III

32,2
млн
дол.

Херсон

III

29,8
млн
дол.

III

Київ

II
16,3
млн
дол.

V
9,2
млн
дол.

II
0,7
млн
дол.

71,5
млн
дол.

II
0,3
млн
дол.

8,9
млн
дол.

II
8,1
млн
дол.

III

III

Кам’янець-Подільський
Івано-Франківськ

Вінниця

Хмельницький
Тернопіль

Львів

Луцьк

Транспорт

Громадські будівлі

Теплопостачання

Тверді відходи

Вода / стічні води

Управління енергіею

I-V Кількість проектів

Фахівці Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» (Проект 
USAID), допомагаючи містам-партнерам у 
розробленні Планів дій зі сталого 
енергетичного розвитку (ПДСЕР), 
провели технічний аудит 
інфраструктурних об'єктів. За 
результатами аудитів розроблені десятки 
проектних пропозицій для кожного з 15 
міст. Деякі з цих проектів можна 
реалізувати за рахунок місцевих 
бюджетів, інші потребують залучення 
зовнішніх ресурсів. Насамперед йдеться 
про кредити міжнародних фінансових 
організацій і приватні інвестиції на умовах 
державно-приватного партнерства. 
Реалізація заходів, внесених до ПДСЕР, 
істотно скоротить споживання 
енергоресурсів, виведе міста України на 
енергоефективний шлях розвитку. 

В минулому номері інформаційного 
дайджесту ми розповідали про Луцьк. У 
цьому презентуємо Чернігів – місто, яке 
надає перспективні можливості для 
інвестування.

Співпрацюючи з міжнародними 
фінансовими установами, українські міста 
набувають практичний досвід залучення 
інвестицій для ефективного 
впровадження інфраструктурних та 
енергоощадних проектів. Одним із таких 
міст є Чернігів. Його керівництво вже не 
перший рік за підтримки міжнародних 
партнерів успішно розкриває потенціал 
міста, покращує добробут та підвищує 
якість життя місцевої громади. Огляньмо 
стисло найцікавіші та найперспективніші 
інвестиційні проекти м. Чернігова, які 
місто реалізувало або має намір 
реалізувати найближчим часом.

Енергоефективність у бюджетній 
сфері. З 2010 року в місті втілені 
програми енергозбереження в галузях 
освіти, охорони здоров'я, культури. За 
цими програмами реалізовано низку 
заходів, серед яких: заміна вікон та 
дверей на енергоефективні, проведення 
гідрохімічного очищення мереж опалення, 
облаштування індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП), утеплення огороджувальних 
конструкцій будівель тощо.

У 2012 році за підтримки Проекту USAID 
«Реформа міського теплозабезпечення в 
Україні» здійснена енергоефективна 
реновація дитячого навчального закладу 
№71. У 2013 році у рамках співпраці з 
Проектом GІZ реалізований пілотний 
проект з енергоефективної реконструкції 
старої будівлі колегіуму №11 і 
встановлені системи автоматичного 
регулювання у чотирьох корпусах міської 

бюджетних будівель, майже у 440 млн грн 
(передбачена термомодернізація 137 
об'єктів, у т. ч. 91 будівлі закладів освіти; 
10 – культури; 22 – охорони здоров'я, 14  
адміністративних та інших будівель).

У рамках Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» (Проект 
USAID) Чернігів отримує підтримку в 
залученні кредиту за 

 (фінансується Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ),  відповідно 
до Фінансової угоди від 23 липня 2015 
року). Місто планує впровадити 
енергоефективні заходи на суму           
200 млн грн у 73 закладах бюджетної 
сфери міста, загальною площею понад 

2270 тис. м , у т.ч. 32 загальноосвітніх 
заклади, 38 дошкільних навчальних 
заклади та 3 інші заклади (термін 
окупності проекту – близько 11 років,   
IRR – 11%). Проект USAID фінансує 
проведення енергетичного сканування 
відібраних будівель бюджетної сфери та 
підготовку попереднього техніко-
економічного обґрунтування (ТЕО) 
проекту з підвищення енергетичної 
ефективності громадських будівель        
м. Чернігова. 

«Програмою 
розвитку муніципальної інфраструктури 
України»

 

 

 

В секторі теплопостачання. 
Найбільшими постачальниками теплової 
енергії і послуг з гарячого 
водопостачання населенню, 
бюджетним/комунально-побутовим 
установам та підприємствам/організаціям 
міста є ПАТ «Облтеплокомуненерго» та 
КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми 
«ТехНова».

На фінальній стадії підготовки перебуває 
проект реконструкції системи 
теплопостачання КЕП «Чернігівська ТЕЦ» 
вартістю $35 млн, в рамках якого 
Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку і Фонд чистих технологій (E5P) 
планують профінансувати вдосконалення 
системи теплопостачання КЕП 
«Чернігівська ТЕЦ» та підвищення 
ефективності її роботи (це покращить 
якість забезпечення кінцевих споживачів 
послугами опалення та гарячого 
водопостачання). Кошти також мають 
бути виділені на встановлення сучасного 
обладнання, влаштування системи 
закільцювання  мереж централізованого 
теплопостачання, ізоляцію магістральних 
теплопостачальних трубопроводів, 
будівництво та відновлення насосних 
станцій, влаштування автоматизованих 
систем контролю теплоподачі. Ці заходи 
допоможуть досягти значної економії 
коштів, забезпечити безперебійне 
теплопостачання, влаштувати 
автоматизовані систем контролю, 
розраховані на потреби кожної окремої 
будівлі.

До ПДСЕР Чернігова також внесений 21 
проект, який до 2022 року планує 
реалізувати ПАТ 
«Облтеплокомуненерго». Їхня загальна 
вартість оцінюється у 335 млн грн. 
Проведені в процесі розроблення ПДСЕР 
техніко-економічні розрахунки показали, 
що частина проектів, наприклад, ті, що 
пов'язані з реконструкцією систем 
централізованого теплопостачання 
(термін окупності – 2…3 роки, IRR – 
40…60%) та котелень (термін окупності – 
7…10 років, IRR – 9…17%) мають хороші 
або прийнятні фінансові показники для 
залучення кредитних коштів від 
міжнародних фінансових організацій.

В секторі водопостачання та 
водовідведення КП «Чернігівводоканал» 
успішно реалізувало проект 
енергоефективної модернізації вартістю 
$22,8 млн (фінансувався Світовим 
банком), в рамках якого реконструйовані 
144 насосні станції (як наслідок 
–зменшилося споживання 
електроенергії,а системи водопостачання 
та водовідведення стали надійнішими); 

Споживання електричної енергії у системі 
водопостачання м. Чернігова

Споживання електричної енергії у системі 
водовідведення м. Чернігова

прокладені й замінені мережі 
водопостачання та водовідведення 
(покращилася якість води внаслідок 
зменшення її вторинного забруднення, 
знизилася аварійність систем 
водопостачання та водовідведення). 
Також придбані 29 одиниць аварійної 
техніки та транспортних засобів 
(скоротився час локалізації та усунення 
аварійних ситуацій на трубопроводах); 
покращений облік ресурсів за рахунок 
влаштування систем автоматичного 
керування тощо. Попри вже отримані 
результати, підприємство планує втілити 
низку енергоефективних проектів на     
100 млн грн, у т.ч. пов'язаних із 
оптимізацією підземних свердловинних 
водозаборів у системі водопостачання та 
заміною водогонів, аварійних вуличних та 
внутрішньоквартальних водопровідних 
мереж.

Для впровадження енергоефективних 
заходів в секторі зовнішнього 
освітлення в місті діє Програма 
енергоефективної модернізації мереж 
зовнішнього освітлення на 2016 – 2017 
роки. За два роки заплановано замінити 
на світлодіодні 3 341 неефективний 
енерговитратний світильник із ртутними 
лампами. У міському бюджеті на 2016 рік 
передбачено майже 9,2 млн грн на заміну 
1 880 світильників. Решта буде замінена 
за рахунок грантових та кредитних коштів 
у рамках реалізації проекту «Підвищення 
енергоефективності ЗНЗ №5 та системи 
вуличного освітлення м. Чернігова» у 
співпраці з НЕФКО (вартість проекту – 
€670 тис., з них €200 тис. – грант E5P).

Ведуться переговори з Європейським 
банком реконструкції та розвитку щодо 
інвестування у покращення 
інфраструктури громадського 
електротранспорту міста Чернігова. 
Планується придбати 41 тролейбус, 
оновити системи електроживлення, 
провести реконструкцію наявної 
контактної мережі. Крім того, Міністерство 
інфраструктури отримало проектну 
пропозицію з підвищення ефективності 
громадського електротранспорту міста, у 
рамках якої заплановане придбання 31 
тролейбусу та проведення реконструкції 
контактної мережі за рахунок кредитних 
коштів Європейського інвестиційного 
банку під державні гарантії (орієнтовна 
вартість проекту 169,5 млн грн). У 
міському бюджеті на придбання 
тролейбусів передбачено 50 млн грн. 

Особлива увага в Чернігові приділяється 
популяризації використання 
альтернативних джерел енергії (АДЕ). 
В рамках виконання ПДСЕР місто планує 
реалізувати кілька різнопланових 
демонстраційних та пілотних проектів із 
застосування АДЕ в комунальному 
секторі. Йдеться про використання 
сонячних колекторів для гарячого 
водопостачання у бюджетних установах 
сфери освіти, автономне вуличне 
освітлення з використанням сонячних 
батарей, створення нових очисних споруд 
для побутових стічних вод у рекреаційній 
зоні з зеленими насадженнями тощо. Для 
виконання таких проектів місто шукає 
грантову та міжнародну технічну 
підтримку.

лікарні №1. У 2014 році місто успішно 
втілило в життя спільний з НЕФКО 
інвестиційний Проект «Підвищення 
енергоефективності в будівлях 
навчальних закладів міста Чернігова». За 
проектом виконані роботи з часткової 
заміни вікон, дверей, ламп розжарювання 
та встановлені тепловідбивні екрани в 
семи закладах освіти. Крім того, утеплене 
горище будівлі загальноосвітньої школи 
№ 9.

Затверджений у червні 2015 року 
рішенням міської ради ПДСЕР Чернігова 
на 2015-2023 роки оцінює обсяг 
інвестицій, необхідних для реалізації 
потенціалу енергозбереження в секторі 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ РОЗРОБЛЯЮТЬ ПРОЕКТ, 
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Інформаційний дайджест «Нові можливості для інвестицій»   Випуск №2

Руслан Тормосов, виконавчий директор ВБО «Інститут місцевого розвитку», к.е.н.

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ЯК ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК МІСЬКОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ
Нещодавно на конференції з енергоефективності, де основною аудиторією були 
представники невеликих міст і сіл однієї з областей України, із залу пролунав вигук, 
якого я не чув багато років: «Навіщо нам ваша технічна допомога, дайте краще грошей, 
ми самі знаємо, як їх витратити». Так народилася ідея цієї статті – пояснити 
широкому загалу на прикладі проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» (надалі – Проект USAID), як міжнародна технічна допомога змінює українські 
міста, виводячи їх на енергоефективний шлях розвитку. 

Ключовими завданнями Проекту USAID на місцевому рівні є: 

забезпечення максимальної ефективності інвестицій, які місцева влада виділяє з бюджету на енергоощадність в основних 
інфраструктурних секторах, шляхом розвитку потенціалу пілотних міст у плануванні, управлінні та фінансуванні 
енергоефективності;

сприяння залученню зовнішніх інвестицій у підвищення енергетичної ефективності та впровадження альтернативних 
джерел енергії в основних інфраструктурних секторах міст.

У рамках виконання першого завдання Проект USAID надає підтримку містам у розробці стратегічних планів дій зі 
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). 

Чернігів

Рисунок 1. Підтримка міст Проектом USAID у розробці ПДСЕР.

За час роботи проекту (від 2014 року) 10 його пілотних міст-партнерів офіційно підтримали масштабну ініціативу Європейської 
Комісії з усталеного розвитку міст, відому як Угода мерів (Covenant of Mayors) і взяли на себе добровільні зобов'язання 
підвищувати енергоефективність і нарощувати використання відновлюваних джерел енергії на своїх територіях. Відповідно до 
цих зобов'язань, підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО  щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи таким 2

чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Досягається ця мета шляхом виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку – основного стратегічного документа 
міста з упровадження заходів, які дозволять скоротити споживання енергоресурсів та замістити традиційні 
джерела енергії альтернативними, і, як наслідок, зменшити викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище, 
поліпшити екологічний стан міста. Розробка й виконання такого плану є обов'язковими для всіх підписантів Угоди мерів

Річні й середньострокові програми енергозбереження розробляються практично у всіх містах України, але переважно мають 
декларативний характер, відрізняються низьким ступенем опрацювання процесу планування, а звіти про їхнє виконання часто-
густо є переліком хаотично виконаних заходів, багато з яких дуже приблизно можна віднести до енергозберігаючих. Проведений 
вибірковий аналіз звітів про виконання Програм енергозбереження в секторі бюджетних будівель засвідчив, що здебільшого 
бюджетні кошти виділяються на установку металопластикових вікон та проведення капітальних ремонтів даху (без утеплення), 
які, безумовно, є енергоефективними заходами, але одними з найменш ефективних. При цьому встановлені вікна можуть не 
відповідати сучасним вимогам енергоефективності або встановлюються технічно неправильно. Іноді тепловтрати через 
встановлені металопластикові вікна виявляються більшими, ніж через старі утеплені поролоном дерев'яні вікна.

Основою для розробки енергоефективних заходів, які увійшли до ПДСЕР пілотних міст Проекту USAID, стали результати 
проведених енергетичних аудитів у основних секторах міської інфраструктури, де виробляється і споживається 
енергія: теплопостачання; водопостачання та водовідведення; транспорт (комунальний, пасажирський автотранспорт, 
електротранспорт, приватний автотранспорт); зовнішнє освітлення; сектор громадських будівель; сектор житлових будівель; 
сектор поводження з побутовими відходами тощо. У проведенні аудитів брали участь провідні фахівці України, які разом із 
відповідними фахівцями міськвиконкомів та комунальних підприємств розробили по кілька десятків інвестиційних проектних 
пропозицій, зібраних у каталоги інвестиційних проектів. При цьому для кожного проекту, включеного до ПДСЕР, фахівці з 
фінансово-інвестиційного та стратегічного планування визначили оптимальні джерела і стратегію їхнього фінансування.

Досягнуті результати спонукали всі 5 пілотних міст, які вже мали розроблені і прийняті Єврокомісією ПДСЕР, звернутися до 
Проекту USAID по допомогу у вдосконаленні наявних документів, щоб забезпечити їхнє ефективне впровадження.

На сьогодні вже 8 із 15 розроблених і доопрацьованих документів прийняті рішеннями сесій міських рад, 7 знаходяться на стадії 
прийняття.

Таким чином, проведена робота дозволила ідентифікувати найбільш ефективні й інвестиційно привабливі проекти для 
кожного міста й визначити оптимальні фінансові джерела для їхньої реалізації, тобто перейти до виконання другого 
завдання.

Усього у 15 містах для досягнення мети – переходу на сталий енергетичний розвиток – необхідно проінвестувати 
енергоефективних проектів на загальну суму близько 1,7 млрд доларів США, тобто в середньому від 110 млн доларів США на 
місто. Зрозуміло, що ніяких грантів не вистачить, щоб виконати навіть 5% цього завдання.

№ Сектори (сукупно для 15 міст партнерів) 
Інвестиції до 2020 року, 

млн $ 

1 Громадські будівлі 305 

2 Житлові будівлі 214 

3 Комерційні будівлі 21 

4 Системи зовнішнього освітлення 45 

5 Транспорт 448 

6 Системи водо-, теплопостачання, поводження із 
ТПВ 

425 

7 Інше 188 

  Усього 1 646 
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Таблиця 1. Потреба пілотних міст в інвестиціях для досягнення цілей сталого
енергетичного розвитку (скорочення викидів СО  на 3,2 млн т2

або понад 20% базового рівня)

Проект USAID ефективно включився в роботу з метою розширення можливостей пілотних міст у фінансуванні енергоефективних 
заходів. Сьогодні практично у всіх пілотних містах здійснюється активна робота із залучення інвестицій:

Рисунок 2. Підтримка міст Проектом USAID у залученні інвестицій.

Розробляються ТЕО й бізнес-плани (практично для всіх міст) для залучення пільгових кредитів міжнародних фінансових 
організацій (ЄБРР, Світовий банк, NEFCO, КfW, ЄІБ). Допомога з боку Проекту USAID включає:

проведення енергетичних аудитів визначених об'єктів з оцінкою технічних рішень та фінансових показників;

підготовку заявок та інших необхідних документів для ініціації проектів;

проведення переговорів і сприяння прийняттю рішення щодо виділення кредитних коштів;

розробку необхідних документів для отримання кредитних коштів;

підтримку впровадження проектів.

Надається допомога в залученні приватних інвестицій через передачу об'єктів міської інфраструктури в концесію (форма 
державно-приватного партнерства). Допомога з боку Проекту USAID (у містах Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Херсон, 
Хмельницький, Київ, Павлоград, Львів) включає:

розробку Концепції ДПП для відібраних проектів, а також  організацію її обговорення із зацікавленими сторонами;

підготовку пакету документів (техніко-економічна, правова, конкурсна документація), необхідних для реалізації проектів;

супроводження проведення концесійного конкурсу, розгляду та оцінки конкурсних пропозицій;

проведення тренінгів для зацікавлених сторін із питань реалізації проектів із чистої енергії на умовах ДПП;

підтримку впровадження проектів.

Розробляються ТЕО проектів як частина проектно-кошторисної документації відповідно до вимог державно-будівельних норм і 
законодавства України для отримання фінансування з Фонду регіонального розвитку та інших цільових державних й обласних 
програм (для м. Львова).

Сприяння залученню інвестицій на основі механізму енергосервісних контрактів (для м. Києва):

проведення енергетичних аудитів визначених об'єктів з оцінкою технічних рішень та фінансових показників;

підготовка повної інформації щодо об'єкта (технічні паспорти, креслення, договори з постачальником тощо);

підготовка пакету документів для проведення закупівлі енергосервісу;

супроводження проведення закупівлі енергосервісу, розгляду та оцінки конкурсних пропозицій;

підготовка істотних умов та проекту енергосервісного договору; 

супроводження погодження істотних умов договору розпорядником бюджетних коштів;

підтримка впровадження проектів.

Сприяння залученню грантів (напр., від Фонду E5P) до кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями тощо.

На сьогодні сформовано портфель із 46 інвестиційних проектів на загальну суму 277,3 млн доларів США, і він постійно 
розширюється.

Сектор 
Кількість 
проектів 

Орієнтовна вартість, млн $ 

Нові 
проекти 

Підтримка 
впровадження 

Усього 

Теплопостачання 15 51.3 63.5 114.8 

Енергетичний менеджмент 2 20.0 0.0 20.0 

Громадські будівлі (390 
будівель) 

18 95.7 9.5 105.2 

Поводження із ТПВ 7 13.2 0.0 13.2 

Транспорт 2 10.2 0.0 10.2 

Водопостачання 2 13.9 0.0 13.9 

Загалом 46 204.3 73.0 277.3 

 
Таблиця 2. Портфель муніципальних енергоефективних проектів проекту USAID

Сподіваюся, наведена у статті інформація переконає навіть найзавзятіших скептиків у тому, що міжнародна технічна допомога 
необхідна містам України, і користі від неї можна отримати значно більше, аніж від точкового невеликого (а інших, на жаль, не 
буває) гранту, який ще потрібно зуміти ефективно витратити. А я ж свідомо обмежився тільки інвестиціями й не писав, 
наприклад, про інформаційні кампанії; допомогу Проекту USAID у створенні в пілотних містах комплексної системи енергетичного 
менеджменту централізованого теплопостачання та під'єднаних до неї будівель; діяльність із підтримки ОСББ тощо.

А якраз тим, до кого не зміг «достукатися», як на мене, у першу чергу, й необхідна міжнародна технічна допомога. І ми 
обов'язково прийдемо до вас. 
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