ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
За період 2015 року у бюджетній сфері, житловому секторі,
промисловості та житлово-комунальному господарстві міста впроваджено 206
енергозберігаючих заходів на загальну суму 27,888 млн. гривень. Результатом
цієї роботи буде щорічна економія у межах 7,634 млн. гривень. Безпосередньо в
енергозбереження закладів бюджетної сфери за 2015 рік було інвестовано
12,131 млн. грн., що дозволить економити 1,784 млн. грн. у наступні роки.
Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів у бюджетних
установах міста Луцька, у 2015 році вдалося домогтися зменшення міських
видатків на енергоносії на 12 % (або ж на 5 млн. грн.) у порівнянні з 2014
роком.
Скорочення споживання енергоносіїв бюджетними установами за 2015
рік у порівнянні з 2013 становить: електроенергія - 5%; теплопостачання - 37%;
газу - 58%; гарячої води - 33%; холодної води на 0,09 відсотка.
Економія споживання енергоресурсів бюджетними установами в 2015
році в порівнянні з 2014 становить: електроенергія - 5,7%; теплопостачання 5,4%; гарячої води - 21,35%; газу – 15,93%; холодної води на 1,79 відсотка.
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Основною статтею витрат за енергоносії у бюджетних установах та
закладах у 2015 році була теплова енергія (73 % від усіх енергоносіїв).

Частка окремих енергоносіїв у загальній структурі споживання
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Міська влада приділяє значну увагу залученню інвестицій в
енергозбереження, оскільки енергоефективність є не просто необхідністю
підтримання функціонального стану приміщень, а й суттєвим способом
заощадити кошти на енергоносії та однією з передумов сталого енергетичного
розвитку країни.
Завдяки підписаному у 2013 році Кредитному договору з Північною
Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), вдалося впровадити ряд
енергоефективних заходів на шести об’єктах комунальної власності.
Частка кредитних коштів від Корпорації НЕФКО становила близько 4
млн. грн. Частка коштів міського бюджету в загальній сумі інвестицій складала
близько 445 тис. грн.
Вказані кошти було використано для фінансування енергозберігаючих
заходів у шести комунальних закладах, що фінансуються з міського бюджету
(гімназія №21, ЗОШ №5, НВК №10, ДНЗ №11, ДНЗ №21, Луцька міська
клінічна лікарня).

Протягом 2014-2015 років у даних закладах було встановлено вікна та
двері, здійснено балансування системи опалення, модернізовано систему

освітлення, у ДНЗ №21, 11, ЗОШ №5 та гімназії №21 встановлено індивідуальні
теплові пункти, а також утеплено басейн та частину фасадів гімназії №21.
Закінчення робіт у гімназії №21 планується у 2016 році за рахунок коштів
нового кредиту НЕФКО.

На завершальному етапі знаходиться підготовка до отримання
фінансування за проектом реконструкції системи централізованого
теплопостачання у м. Луцьк, який реалізується у співпраці з Європейським
банком реконструкції та розвитку, згідно якого ДКП «Луцьктепло» отримає 10
млн. євро кредитних та 4 млн. євро грантових коштів на заходи, передбачені
проектом.
В рамках проекту планується реконструкція системи теплопостачання
міста, встановлення індивідуальних теплових пунктів, а також встановлення
твердопаливного котла потужністю 5 МВт в котельні на вул. Боженка, 34.
Підписано кредитний, грантовий та гарантійний договори. Із дотриманням
усіх необхідних процедур обрано консультантів із підтримки реалізації проекту.
(«Ramboll» (Данія)), а також консультанта з корпоративного розвитку (Egis
International (Франціія).
Крім цього, ведеться підготовка Сервісної угоди між Луцькою міською
радою та ДКП «Луцьктепло», яка визначає умови виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії, а також умови надання таких
послуг споживачам. Йде робота над погодженням реалізації Проекту з
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з метою включення витрат на
обслуговування кредиту до складу тарифу на послуги, що надаються
підприємством. Проводиться збір даних щодо процедури та порядку
погодження грантових договорів у Мінекономрозвитку України.

Інвестиції в енергозбереження у бюджетних установах
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У 2014 році Луцьк став одним із міст-переможців проекту «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» (МЕР). Основним із завдань даного проекту є
допомога у залученні інвестицій на реалізацію енергозберігаючих заходів в
підготовці заявок на отримання фінансування від міжнародних фінансових
установ, підготовці бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, технічної
документації для залучення інвестицій у енергоефективність, розробці
технічних специфікацій та тендерів згідно правил Міжнародних фінансових
організацій.
У 2015 році за кошти проекту МЕР було проведено 8 енергоаудитів
бюджетних закладів міста Луцька (ДНЗ №4, 13, 27, 31, гімназія №21, ЗОШ №1,
16, ПУМ), розроблено бізнес-план для фінансування нового проекту з
Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «Підвищення енергетичної
ефективності закладів бюджетної сфери міста Луцька» (кредит від НЕФКО
становитиме приблизно 400 тис. євро, грант від фонду E5P – приблизно 200
тис. євро). Також за підтримки даного проекту 16 грудня 2015 року було
проведено День сталої енергії у місті Луцьку. В рамках проекту МЕР здійснено
корегування «Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста до 2020
року» (ПДСЕР), 06.10.2015 року затверджено «План дій зі сталого
енергетичного розвитку міста Луцька на 2012-2025 роки (оновлена версія 2015
року)» (ПДСЕР). Розроблено Каталог інвестиційних проектів та Інвестиційну
стратегію ПДСЕР міста Луцька.
Також у 2015 році Луцькою міською радою досягнуто попередньої
домовленості з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО
щодо надання масштабного кредиту у розмірі 5 млн. євро, а також гранту від
фонду E5P – приблизно 2 млн. євро, який передбачає заходи з
енергозбереження у 40 бюджетних закладах.
У грудні 2015 року було підписано Договір позики між КП
«Луцькводоканал» та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією
(НЕФКО), а також Договір про надання місцевої гарантії між Луцькою міською
радою та НЕФКО щодо реалізації проекту «Модернізація і реконструкція
систем подачі води та водовідводу у м. Луцьку», який передбачає отримання
кредиту у розмірі 495 тис. євро. Отримання коштів за даною угодою
передбачається у 2016 році.

Рішенням міської ради від 28.05.2015 №74/96 продовжено термін дії
«Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на
2013-2015 роки» до 2017 року. Представники 14 ОСББ м. Луцька узяли кредити
на проведення енергозберігаючих заходів. Укладені договори представниками
даних ОСББ, відсоткові ставки за якими уже відшкодовуються. У минулому
році відшкодовано 324,6 тис. гривень.
У 2015 році закінчено впровадження он-лайн версії системи моніторингу
енергоспоживання бюджетних установ, яка дає можливість контролювати та
аналізувати ефективність енергоспоживання 217 будівель, що фінансуються з
міського бюджету.

