
 

 
  11.11.2014   

Лист 

 
План дій сталого енергетичного розвитку Краматорська 

Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ДІЙ  СТАЛОГО  ЕНЕРГЕТИЧНОГО  РОЗВИТКУ  
КРАМАТОРСЬКА 

 

 

РЕЄСТР  ІНВЕСТИЦІЙНИХ  ПРОЕКТІВ 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя 
2014 р.  

Енергосервісна 
компанія 

Екологічні 
Системи 



 

 
  11.11.2014   

Лист 

 
План дій сталого енергетичного розвитку Краматорська 

Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 

ЗМІСТ 
Резюме ................................................................................................................................... 4 

1. Житлові  будівлі .............................................................................................................. 8 

Термомодернізація будівель житлового фонду Краматорська ...................................... 8 

2. Бюджетні  будівлі .......................................................................................................... 10 

Термомодернізація бюджетних будівель Краматорська ............................................... 10 

Переведення теплопостачання бюджетних будівель на гранульоване паливо та 
теплові насоси ................................................................................................................. 12 

3. Система  теплопостачання .......................................................................................... 14 

Модернізація теплових мереж і пікових котелень ......................................................... 14 

Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи централізованого 
теплопостачання.............................................................................................................. 16 

Модернізація теплових вводів будівель ......................................................................... 18 

4. Система  водопостачання  та  водовідведення ....................................................... 20 

Модернізація насосного обладнання фільтруючої станції ........................................... 20 

Оптимізація роботи компресорів ТВ-80/1,4 .................................................................... 22 

5. Система  вуличного  освітлення ................................................................................. 24 

Модернізація вуличного освітлення Краматорська на основі світлодіодних 
світильників та сонячної електростанції ........................................................................ 24 

6. Громадський  транспорт .............................................................................................. 26 

Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства «Краматорське 
трамвайно-тролейбусне управління»............................................................................. 26 

7. Електропостачання ....................................................................................................... 28 

Будівництво вітрового парку «Краматорський» встановленою електричною 
потужністю 150 МВт ......................................................................................................... 28 

8. Енергетичний  менеджмент ......................................................................................... 30 

Впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту .......................... 30 

 



 

 
 

     

Лист 

3 
План дій сталого енергетичного розвитку Краматорська 

Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 
 

Перелік скорочень 
 

 
БПК – Біопаливна котельня 

ВДЕ – Відновлювальне джерело енергії 

ВДЕ – Відновлювальні джерела енергії 

ВЕС – Вітрова електрична станція 

ГВП – Гаряче водопостачання 

ЕСКО – Енергосервісна компанія 

ІТП – Індивідуальний тепловий пункт 

МЕІС – Муніципальна енергетична інформаційна система 

ПЕР – Паливно-енергетичні ресурси 

СДС – Світлодіодні світильники 

СЕС – Сонячна електрична станція 

ТЕО – Техніко-економічне обґрунтування 

ТЕЦ – Теплоелектроцентраль 

ТН – Тепловий насос 

ТНП – Теплонасосний пункт 

ТНС – Теплонасосна станція 

ТОВ – Товариство з обмеженною відповідальністю 

COP – Коефіцієнт перетворення теплового насосу 

DPP – Дисконтований строк окупності 

IRR – Внутрішня норма рентабельності 

NPV – Чистий дисконтований дохід 

NPVQ – Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу 

SEAP – План дій сталого енергетичного розвитку (абревіатура від англомовного 
найменування документу «Sustainable Energy Action Plan») 
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Резюме 
Реєстр інвестиційних проектів є документом, в якому наведений стислий 

опис інвестиційних проектів. Призначенням цього документу є представлення 
менеджменту міста, банківським установам та потенційним інвесторам 
загальних технічних та економічних характеристик інвестиційних проектів, які 
розроблені в рамках Плану дій сталого енергетичного розвитку (далі –SEAP) 
міста Краматорськ. 

Виконання робіт з розробки SEAP м. Краматорськf здійснено компанією 
ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи» в рамках проекту «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні», який реалізує компанія IRG (International Resources Group) в 
межах договору № 120000.1000-РО-ECO-01 від 10.04.2014 р. за сприяння Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID). 

SEAP Краматорська є плановим документом, який базується на інвестиційних 
проектах Муніципального енергетичного плану Краматорська, а також на нових 
інвестиційних проектах в житлово-комунальному господарстві міста. 

Основні цілі SEAP Краматорська поділяються на два напрямки: 

• енергетичні цілі; 
• кліматичні цілі.  

Приведені нижче цілі SEAP Краматорська відповідають існуючим потребам 
міста і зобов’язанням, що передбачені Угодою Мерів. 

Основні енергетичні цілі SEAP Краматорська включають наступне: 

• Зниження в 3 рази потреби в тепловій енергії на опалення в 487 житлових та 
119 громадських будівлях Краматорська; 

• Зниження в 10 раз споживання природного газу в системі теплопостачання; 
• Заміщення природного газу та вугілля  в бюджетній сфері міста місцевим 

біопаливом та енергією на 100%; 
• Заміщення 270 ГВт∙год електроенергії з невідновлювальних джерел 

(енергоринку) за рахунок будівництва електростанції на відновлювальних 
джерелах енергії (ВЕС, СЕС). 

Досягнення енергетичних цілей забезпечить суттєве зниження залежності 
Краматорська від дорогого і дефіцитного природного газу, а також від електроенергії 
з невідновлювальних джерел. 

Основні кліматичні цілі SEAP Краматорська базуються на тезисі «Краматорськ 
– зелене місто». 

В рамках планування сталого енергетичного розвитку Краматорська досягнення 
мети щодо зниження обсягу викидів СО2 розподіляється на два періоди: 

• До 2020 року: зниження викидів СО2 на 36% від базового 2012 року; 

• До 2030 року: зниження викидів СО2 на 60% від базового 2012 року 
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Сектори охоплення  SEAP  Краматорська: 

• бюджетні будівлі; 
• житлові будівлі; 
• система теплопостачання; 
• система водопостачання та водовідведення; 
• система вуличного освітлення; 
• громадський електротранспорт; 
• система електропостачання. 

Основні задачі SEAP Краматорська : 

• Створення єдиного інвестиційного простору Краматорська; 
• Створення муніципальної системи енергетичного менеджменту, яка охоплює 

всі комунальні інфраструктури Краматорська; 
• Створення кадастру викидів парникових газів Краматорська; 
• Реалізація інвестиційних проектів, які направлені на: 

- зниження споживання теплової енергії за рахунок термомодернізації 
житлових та громадських будівель; 

- зниження споживання природного газу теплопостачальними компаніями; 
- зниження споживання електроенергії комунальними підприємствами міста 

(водопостачання, вуличне освітлення, громадський електротранспорт); 
- будівництво комунальних електростанцій на вітровій та сонячній енергії. 

• Підготовка та реалізація комплексу маловитратних програм в якості «м'яких» 
заходів для змінення енергетичної політики, інвестиційного клімату та 
залучення громадськості Краматорська до участі в енергетичних проектах та 
програмах енергоефективної модернізації міста. 

При вирішенні зазначених задач очікується отримання наступних ефектів: 

екологічні: 
• зниження викидів парникових газів. 

політичні: 
• зниження залежності теплоенергетики Краматорська від імпортного газу; 
• підвищення енергетичної безпеки міста; 
• удосконалення системи управління енергоспоживанням в комунальному 

господарстві Краматорська. 

економічні: 
• зниження платежів на оплату паливно-енергетичних ресурсів в витратній 

частині бюджету міста; 
• збільшення приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури  

міста; 
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• збільшення податкових надходжень за рахунок розвитку місцевого бізнесу, 
ринку матеріалів та обладнання. 

соціальні: 

• стабілізація темпів зростання тарифів на теплову енергію та електроенергію 
для споживачів категорії «Населення» і «Бюджетна сфера». 

• покращення якості послуг з теплопостачання споживачів; 
• підвищення рівня кліматичного комфорту в громадських та житлових 

будівлях; 
• подовження строку експлуатації багатоповерхових будівель міста на 50 років; 
• покращення зовнішнього вигляду громадських та житлових будівель міста; 
• збільшення кількості робочих місць; 

• формування ощадливого відношення споживачів до енергоресурсів. 

Зведені техніко-економічні показники інвестиційних проектів наведені в 
таблиці 1. 

На рисунках 1 - 2 наведені діаграми для ілюстрації очікуваного розвитку 
зниження споживання ПЕР та зниження викидів СО2 від реалізації інвестиційних 
проектів SEAP Краматорська. 

Рисунок 1. Очікуваний розвиток зниження споживання ПЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Очікуваний розвиток зниження обсяг викидів СО2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 12% 27%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

ГВт год
Житлові будівлі Бюджетні будівлі
Електроенергія на теплопостачання Інші споживачі
Електроенергія на водопостачання Транспорт
Вуличне освітлення Економія

36% 44% 60%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

тонн
СО2

Бюджетні будівлі Транспорт
Житлові будівлі Інші споживачі
Вуличне освітлення Електроенергія на водопостачання
Електроенергія на теплопостачання Зменшення викидів СО2



 

 

 

 

 

 

 

Л
ист

 

7 
П

лан дій ст
алого енергет

ичного розвит
ку Крам

ат
орська 

Енергосервісна ком
панія «Екологічні С

ист
ем

и»  

Таблиця 1. Зведені техніко-економічні показники інвестиційних проектів 
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    млн грн  млн € Ткал млн м³ ГВт∙год тис. т тис. т млн € років %   

  Житлові  будівлі 3 143,7 190,5 313,7 20,6  21,5 155,5 170,5    
1 Термомодернізація будівель житлового фонду Краматорська 3 143,7 190,5 313,7 20,6  21,5 155,5 170,5 10,1 15,6 0,9 
  Бюджетні  будівлі 428,8 26,0 23,3 3,2  3,6 16,1 20,1    
2 Термомодернізація бюджетних будівель Краматорська 368,2 22,3 23,3 1,7  1,9 11,5 11,87 11,5 12,9 0,5 

3 Переведення теплопостачання бюджетних будівель на 
гранульоване паливо та теплові насоси 60,6 3,7  1,5  1,7 4,6 8,3 5,2 28,8 2,3 

  Система теплопостачання 341,8 20,7 65,7 20,8  5,2 52,2 69,5    
4 Модернізація теплових мереж і пікових котелень 247,5 15,0  16,4   31,0 50,0 5,5 30,5 3,3 

5 Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи 
централізованого теплопостачання 11,5 0,7 38,4 2,5  3,1 12,5 14,5 1,7 150,2 20,8 

6 Модернізація теплових вводів будівель 82,8 5,0 27,3 2,0  2,0 8,7 5,1 9,8 16,3 1,0 
  Система водопостачання та водовідведення 1,2 0,07   1,8  2,0 2,2    

7 Модернізація насосного обладнання фільтруючої станції 0,5 0,03   1,1  1,1 1,3 1,3 312,4 38,8 
8 Оптимізація роботи компресорів ТВ-80/1,4 0,7 0,04   0,8  0,9 1,0 1,6 197,6 24,1 
  Система вуличного освітлення 62,1 3,8   3,9  3,8 2,5    
9 Модернізація вуличного освітлення м. Краматорська на 

основі світлодіодних світильників та сонячної електростанції 62,1 3,8   3,5  3,8 2,5 8,3 16,2 0,7 

  Громадський транспорт 0,017 0,001   0,4  0,4 0,6    
10 Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства 

«Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» 0,02 0,001   0,4  0,4 0,6 1,0 3 920,3 566,1 

  Система електропостачання 2 561,6 155,3   270,0  294,3 92,6    
11 Будівництво вітрового парку «Краматорський» встановленою 

електричною потужністю 150 МВт 2 561,6 155,3   270,0  294,3 92,6 10,4 9,1 0,6 

  Енергетичний менеджмент 7,1 0,4  7,7 0,8 3,9 20,9 34,7    
12 Впровадження муніципальної системи енергетичного 

менеджменту 7,1 0,4  7,7 0,8 3,9 20,9 34,7 1,2 440,0 81,1 

  Всього  SEAP 6 546,4 396,7 402,7 52,4 276,9 34,2 545,3 392,8    
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1. Житлові  будівлі 
Термомодернізація будівель житлового фонду Краматорська 

 Опис заходу 
Мета проекту: зниження споживання теплової енергії на опалення багатоповерхових будівель 

житлового фонду м. Краматорськ у середньому в 3 рази. 
В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується впровадити енергозберігаючі заходи 

щодо комплексної термомодернізації багатоповерхових житлових будівель згідно з європейськими 
стандартами (Директива EPBD), а саме: 

• комплексна модернізація системи внутрішнього теплопостачання (встановлення 
термостатичних регуляторів та лічильників-розподілювачів на опалювальних приладах, заміна 
розподільних та магістральних труб опалення, утеплення магістральних труб опалення); 

• встановлення сучасних радіаторних систем (встановлення сучасних опалювальних 
приладів, теплоізоляційних рефлекторів за опалювальними приладами); 

• заміна вікон та балконних блоків (встановлення енергозберігаючих вікон та балконних 
блоків); 

• модернізація стін фасаду (утеплення стін фасаду мінераловатними плитами товщиною 
δіз=200 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням керамічними плитами); 

• модернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття мінеральними плитами 
товщиною δіз=200 мм); 

• модернізація підвального перекриття (утеплення підвального перекриття мінеральними 
плитами товщиною δіз=100мм); 

• модернізація системи вентиляції (встановлення локальних вентиляційних припливно-
витяжних модулів з рекуператорами теплоти). 

До обсягу охвату проекту підпадають 487 будівель житлового фонду, що мають 4 і більше поверхів. 
Інвестиційний проект складається з двох частин (пілотної та основної фази), які відповідають етапам 
впровадження проекту, відрізняються переліком об’єктів модернізації та строком впровадження. 

Пілотна фаза проекту впроваджується з метою відпрацювання організаційних і фінансових рішень 
проведення глибокої термомодернізації житлових будинків.. До обсягу охоплення проекту підпадають 24 
житлових будинки в мікрорайоні Лазурний. 

Основна фаза проекту реалізується з метою масового впровадження технологій глибокої 
термомодернізації багатоповерхових житлових будинків міста. До обсягів проекту підпадає 463 житлових 
будинки. 

Реалізація проекту забезпечить вирішення наступних проблем: 
• зниження споживання теплової енергії на опалення житлових будівель; 
• зниження витрати природного газу для опалення житлових будівель; 
• зниження витрат мешканцями на оплату послуг теплопостачання; 
• можливість стримування росту тарифів на теплову енергію; 
• забезпечення нормативних комфортних умов в опалювальних приміщеннях; 
• зниження екологічного навантаження на зовнішнє середовище. 

 Пілотна фаза Основна фаза 
Строк реалізації проекту 2019-2021 рр. 2022-2029 рр. 
Річний обсяг економії теплової енергії 6,3 тис.Гкал 7,3 ГВт·год 307,4 тис.Гкал 357,5 ГВт·год 
Річний обсяг економії природного газу 0,4 млн м³ 20,2 млн м³ 
Річний обсяг економії вугілля 0,4 тис. тонн 21,0 тис. тонн 
Річний обсяг зниження викидів СО2 3,1 тис. тонн 152,4 тис. тонн 
 Інвестиції у т.ч., без ПДВ:    
Проектні роботи 3,8 млн грн 0,2 млн € 184,4 млн грн 11,2 млн € 
Обладнання, матеріали, комплектуючі 46,9 млн грн 2,8 млн € 2 305,5 млн грн 139,7 млн € 
Монтажні і пусконалагоджувальні роботи 5,0 млн грн 0,3 млн € 245,3 млн грн 14,9 млн € 
Непередбачені витрати 7,0 млн грн 0,4 млн € 345,8 млн грн 21,0 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 62,7 млн грн 3,8 млн € 3 081,1 млн грн 186,7 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 56,6 млн грн 3,4 млн € 2 813,9 млн грн 170,5 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 10,0 років 10,1 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 15,6 % 15,6 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого 
доходу (NPVQ) 0,9  0,9  
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План дій сталого енергетичного розвитку Краматорська 

Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія теплової 
енергії. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми рентабельності 
(IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 1.1 наведено графік, на 
якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Рисунок 1.1 Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 

 

 

 

 

 
 
 
 
Для базового сценарію (0 %) внутрішньої норми рентабельності (IRR) складає 15,6 %. 
Як видно з рисунку 1.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності E=1,02). Зміна 
обсягу капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в межах від 11,7 % до 21,9 %, що є 
не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії теплової енергії. У випадку збільшення обсягу економії теплової енергії від впровадження 
проекту, внутрішня норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії теплової енергії негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується високою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,80). 
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в межах від 11,6 % до 
19,1 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

На рисунку 1.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 1.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 

2. Бюджетні  будівлі 
Термомодернізація бюджетних будівель Краматорська 

 Опис заходу 
Мета проекту: скорочення видатків з міського бюджету на теплопостачання бюджетних будівель 

м. Краматорськ за рахунок зниження споживання теплової енергії на опалення в середньому в 3 рази. 
В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується впровадити енергозберігаючі заходи 

щодо комплексної термомодернізації бюджетних будівель, що дозволить знизити потреби в тепловій 
енергії на опалення та досягнути середньоєвропейських показників енергоефективності.  

Проектом передбачається впровадження таких енергозберігаючих заходів: 
• комплексна модернізація системи внутрішнього теплопостачання (встановлення 

термостатичних регуляторів та лічильників-розподілювачів на опалювальних приладах, заміна 
розподільних та магістральних труб опалення, утеплення магістральних труб опалення); 

• встановлення сучасних радіаторних систем (встановлення сучасних опалювальних 
приладів, теплоізоляційних рефлекторів за опалювальними приладами); 

• заміна вікон та балконних блоків (встановлення енергозберігаючих вікон та балконних 
блоків); 

• модернізація стін фасаду (утеплення стін фасаду мінераловатними плитами товщиною 
δіз=200 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням керамічними плитами); 

• модернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття мінеральними плитами 
товщиною δіз=200 мм); 

• модернізація підвального перекриття (утеплення підвального перекриття мінеральними 
плитами товщиною δіз=100мм); 

• модернізація системи вентиляції (встановлення локальних вентиляційних припливно-
витяжних модулів з рекуператорами теплоти). 

До обсягу охвату проекту підпадають 119 бюджетних будівель (школи, дитячі садки, поліклініки 
тощо), що підпорядковані міській владі, утримуються за рахунок міського бюджету та розташовані 
окремо. Інвестиційний проект складається з двох частин (пілотної та основної фази), які відповідають 
етапам впровадження проекту, відрізняються переліком об’єктів модернізації та строком 
впровадження. 

Пілотна фаза проекту впроваджується з метою відпрацювання організаційних і фінансових рішень 
проведення глибокої термомодернізації бюджетних будівель. До обсягів охвату проектом підпадають 
5 бюджетних будівель, для яких виконані  енергоаудити  на етапі  розробки  МЕП  Краматорська. 

Основна фаза проекту реалізується з метою масового впровадження технологій глибокої 
термомодернізації бюджетних будівель міста. До обсягів проекту підпадає 114 бюджетних будівель. 

Реалізація проекту забезпечить вирішення наступних проблем: 
• зниження споживання теплової енергії на опалення будівель установ бюджетної сфери; 
• зниження витрати природного газу для опалення будівель установ бюджетної сфери; 
• зниження витрат з бюджету на оплату послуги опалення будівель установ бюджетної сфери; 
• можливість стримування росту тарифів на теплову енергію; 
• забезпечення нормативних комфортних умов в опалювальних приміщеннях; 
• зниження екологічного навантаження на зовнішнє середовище. 

 Пілотна фаза Основна фаза 
Строк реалізації проекту 2016 рр. 2017-2021 рр. 
Річний обсяг економії теплової енергії 2,4 Ткал 2,8 ГВт·год 20,9 Ткал 24,3 ГВт·год 
Річний обсяг економії природного газу 0,2 млн м³ 1,5 млн м³ 
Річний обсяг економії вугілля 0,2 тис. тонн 1,7 тис. тонн 
Річний обсяг зниження викидів СО2 1,2 тис. тонн 10,4 тис. тонн 
 Інвестиції у т.ч., без ПДВ:    
Проектні роботи 2,3 млн грн 0,1 млн € 19,8 млн грн 1,2 млн € 
Обладнання, матеріали, комплектуючі 28,2 млн грн 1,7 млн € 247,6 млн грн 15,0 млн € 
Монтажні і пусконалагоджувальні роботи 3,0 млн грн 0,2 млн € 26,0 млн грн 1,6 млн € 
Непередбачені витрати 4,2 млн грн 0,3 млн € 37,1 млн грн 2,3 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 37,7 млн грн 2,3 млн € 330,5 млн грн 20,0 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 20,1 млн грн 1,2 млн € 195,9 млн грн 11,9 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 11,5 років 11,5 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 12,9 % 12,9 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого 
доходу (NPVQ) 0,53  0,53  
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Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія теплової 
енергії. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 2.1 
наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Рисунок 2.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 12,9 %. 
Як видно з рисунку 2.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження вартості 
капітальних витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект 
характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни капітальних вкладень (коефіцієнт 
еластичності E=1,22). Зміна обсягу капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в 
межах від 9,1 % до 19,3 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії теплової енергії. У випадку збільшення обсягу економії теплової енергії від впровадження 
проекту, внутрішня норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії теплової енергії негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується високою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії теплової енергії (коефіцієнт еластичності E=0,90). 
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в межах від 9,3 % до 
16,3 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

На рисунку 2.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 2.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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Переведення теплопостачання бюджетних будівель 
на гранульоване паливо та теплові насоси 

 Опис заходу 
Мета проекту: скорочення видатків з міського бюджету на теплопостачання бюджетних будівель 

м. Краматорськ (школи, дитячі садки, поліклініки тощо) за рахунок заміщення природного газу місцевими 
відновлювальними видами палива та енергії (біопаливо, низькопотенційна енергія зовнішнього повітря). 

Інвестиційний проект складається з двох частин (пілотної та основної фази), які відповідають 
етапам впровадження проекту, відрізняються переліком об’єктів модернізації та строком впровадження.  

Пілотна фаза проекту передбачає переведення бюджетних будівель на автономне 
теплопостачання шляхом встановлення блочно-модульних біопаливних котелень з метою попереднього 
відпрацювання фінансової схеми та технічних рішень експлуатації пеллетних котелень. До обсягу 
охоплення пілотної фази проекту підпадають 8 бюджетних будівель (школи №№ 6, 17, 20, 23, філіал 
школи №6; дитячі садки №№ 11, 91; дитяча поліклініка). 

Основна фаза проекту складається з двох підпроектів, що можуть впроваджуватися окремо, але 
являються невід'ємними частинами загального проекту. Особливістю основної фази проекту є 
застосування автономних джерел теплопостачання для бюджетних будівель, щодо яких попередньо 
здійснені заходи з термомодернізації у відповідності до інвестиційного проекту «Термомодернізація 
бюджетних будівель Краматорська». До обсягу охоплення основної фази проекту підпадають 111 
бюджетних будівель, що підпорядковані міській владі, утримуються за рахунок міського бюджету та 
розташовані окремо 

Підпроект 1 передбачає переведення теплопостачання термомодернізованих бюджетних 
будівель, що мають розрахункове теплове навантаження понад 200 кВт після впровадження заходів з 
термомодернізації, шляхом встановлення автономних блочно-модульних біопаливних котелень, що 
розташовуються у безпосередній близькості до будівель та будуються на основі автоматичних 
твердопаливних котлів та працюють на гранульованому біопаливі (пеллетах). До складу блочно-
модульної котельні також входить автоматизований склад палива для забезпечення п’ятнадцятиденного 
запасу пеллет. 

Підпроект 2 передбачає переведення теплопостачання термомодернізованих бюджетних 
будівель, що мають розрахункове теплове навантаження менше 200 кВт після впровадження заходів з 
термомодернізації, шляхом встановлення автономних теплонасосних пунктів, що будуються на основі 
теплових насосів типу «повітря-вода» та розташовуються у безпосередній близькості до будівель. 
Теплові насоси забезпечують виробництво теплової енергії у базовому режимі, в обсягах до 80% від 
загальної потреби. Додатково передбачається встановлення пікових електричних котлів, що 
забезпечуватимуть виробництво теплової енергії (до 20% від загальної потреби) в найбільш холодні 
періоди опалювального сезону. 

Зазначене в обох підпроектах обладнання працює в автоматичному режимі, забезпечує відпуск 
теплової енергії в залежності від температури зовнішнього повітря та дозволяє відмовитися від постійної 
присутності обслуговуючого персоналу. Також передбачається створення єдиної системи 
диспетчеризації, що вирішує завдання дистанційного моніторингу, автоматичного керування роботою 
обладнання, а також обліку енергоресурсів. 

Реалізація проекту забезпечить вирішення наступних проблем: 
• зниження споживання природного газу на потреби теплопостачання будівель; 
• зниження видатків з міського бюджету на оплату послуг теплопостачання бюджетних будівель; 
• зниження екологічного навантаження на зовнішнє середовище. 

 Пілотна фаза Основна фаза 
Строк реалізації проекту 2015 рр. 2016-2021 рр. 
Річний обсяг заміщення природного газу 0,4 млн м³ 2,5 ГВт·год 1,1 млн м³ 6,8 ГВт·год Річний обсяг заміщення вугілля 0,5 тис. тонн 1,2 тис. тонн 
Річний обсяг зниження викидів СО2 1,2 тис. тонн 3,3 тис. тонн 
Інвестиції у т.ч., без ПДВ:   
Проектні роботи 0,8 млн грн 0,1 млн € 2,3 млн грн 0,1 млн € 
Обладнання, матеріали, комплектуючі 10,6 млн грн 0,6 млн € 28,3 млн грн 1,7 млн € 
Реконструкція газових мереж та будівництво 
перемички 1,9 млн грн 0,1 млн € 5,1 млн грн 0,3 млн € 

Монтажні і пусконалагоджувальні роботи 1,3 млн грн 0,1 млн € 3,4 млн грн 0,2 млн € 
Витати на систему диспетчеризації 0,1 млн грн 0,004 млн € 0,9 млн грн 0,1 млн € 
Непередбачені витрати 1,6 млн грн 0,1 млн € 4,2 млн грн 0,3 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 16,3 млн грн 1,0 млн € 44,2 млн грн 2,7 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 36,4 млн грн 2,2 млн € 136,5 млн грн 8,3 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 5,2 років 5,2 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 28,8 % 28,8 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого 
доходу (NPVQ) 2,3  2,3  
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Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія природного 
газу, ціна біопаливних пеллет, тариф на електроенергію. Аналіз чутливості проведений на основі 
розрахунку залежності внутрішньої норми рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні 
± 30% з кроком 10%. На рисунку 3.1 наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін 
розглянутих параметрів проекту.  

Рисунок 3.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 28,8 %. 
Як видно з рисунку 3.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження вартості 
капітальних витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект 
характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни капітальних вкладень (коефіцієнт 
еластичності E=0,98). Зміна обсягу капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в 
межах від 22,2 % до 40,7 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії природного газу. У випадку збільшення обсягу економії природного газу від впровадження 
проекту, внутрішня норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії природного газу негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується високою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=1,54). 
Зміна обсягу економії природного газу в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в межах від 14,6 % до 
41,8 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно залежить від зміни 
тарифу на біопаливні пеллети. У випадку збільшення тарифу IRR зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується 
низькою чутливістю значення IRR до зміни тарифу на пеллети (коефіцієнт еластичності E=0,31). Зміна 
тарифу на пеллети в діапазоні ± 30 % призведе до зміни IRR в межах від 26,9 % до 30,9 %, що є не 
критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно залежить від зміни 
тарифу на електроенергію. У випадку збільшення тарифу IRR зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується 
низькою чутливістю значення IRR до зміни тарифу на електроенергію (коефіцієнт еластичності E=0,21). 
Зміна тарифу на електроенергію в діапазоні ± 30 % призведе до зміни IRR в межах від 27,0 % до 30,7 %, 
що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

На рисунку 3.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 3.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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3. Система  теплопостачання 

Модернізація теплових мереж і пікових котелень 

 Опис заходу 
Мета проекту: скорочення існуючих втрат теплової енергії та природного газу на опалення 

житлових та громадських будівель м. Краматорськ. 
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається переключення всіх споживачів 

теплової енергії в місті на базове теплопостачання від Краматорської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), як 
економічно більш ефективного джерела, що працює в когенераційному режимі.  

В рамках проекту заплановано поетапне закриття більшої частини існуючих газових котелень. 
Частина існуючих котелень, що залишилися, переводиться в режим пікових джерел теплової енергії, 
попередньо здійснивши їх повну диспетчеризацію. Пікові котельні працюють не більше 100 годин на рік. 
Пуск, робота та зупинка пікових котелень виконується без присутності оперативного персоналу, під 
дистанційним контролем з центрального диспетчерського пункту. 

Визначення котелень планується здійснити на стадії детального техніко-економічного 
обґрунтування. 

Одночасно передбачається будівництво нових трубопроводів для переключення споживачів на 
Краматорську ТЕЦ із застосуванням попередньо ізольованих трубопроводів, що забезпечить 
скорочення витрат на паливо завдяки зниженню втрат теплової енергії в мережах.  

Реалізація проекту забезпечить значне скорочення витрат природного газу. Додатковим ефектом 
є зниження витрат коштів на технічне обслуговування та ремонт котелень. 
Строк реалізації проекту 2016-2019 рр. 
Річний обсяг економії природного газу 16,4 млн м³ 153,7 ГВ·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 31,0 тис. тонн 
Інвестиції у т.ч., без ПДВ:  
Проектні роботи 19,8 млн грн 1,2 млн € 
Обладнання та комплектуючі 165,8 млн грн 10,1 млн € 
Монтажні і пуско-налагоджувальні роботи 24,8 млн грн 1,5 млн € 
Непередбачені витрати 37,1 млн грн 2,3 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 247,5 млн грн 15,0 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 824,9 млн грн 50,0 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 5,5 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 30,5 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 3,3  
 

Для урахування факторів невизначеності та ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія природного 
газу. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми рентабельності 
(IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 4.1 наведений графік, на 
якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Для базового сценарію (0 %) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 30,5 %. 
Як видно з рисунку 4.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження вартості 
капітальних витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект 
характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни капітальних вкладень (коефіцієнт 
еластичності E=0,81). Зміна обсягу капітальних вкладень в діапазоні ± 30 % призведе до зміни IRR в 
межах від 24,6 % до 40,6 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 
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Рисунок 4.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 

економії природного газу. У випадку збільшення обсягу економії природного газу від впровадження 
проекту, внутрішня норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії природного газу негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується високою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,81). 
Зміна обсягу економії природного газу в діапазоні ± 30 % призведе до зміни IRR в межах від 22,8 % до 
37,7 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

На рисунку 4.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 4.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи 
системи централізованого теплопостачання 

 Опис заходу 
Мета проекту: скорочення існуючих витрат енергоресурсів в системі централізованого 

теплопостачання м. Краматорськ. 
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається проведення енергетичного 

обстеження системи централізованого теплопостачання міста, проведення аналізу та виконання робіт з 
наладки теплового й гідравлічного режимів роботи. Роботи з наладки теплового й гідравлічного режимів 
роботи системи теплопостачання виконуються в три етапи: 

• розробка рекомендованих заходів (ознайомлення з наявною проектною документацією; 
детальне обстеження джерел теплопостачання, зовнішніх теплових мереж і теплових вводів; 
гідравлічний розрахунок трубопроводів зовнішніх теплових мереж систем теплопостачання; 
визначення ділянок теплових мереж, що підлягають перекладенню зі зменшенням діаметра й 
підбір необхідних діаметрів трубопроводів; вибір насосного обладнання; розробка теплового й 
гідравлічного режимів роботи систем теплопостачання; розробка заходів з наладки систем 
теплопостачання); 

• надання технічної допомоги при впровадженні заходів; 
• регулювання систем теплопостачання. 
Реалізація проекту дозволить досягти: 
• зменшення витрат мережної води, що циркулює  в теплових мережах; 
• зниження споживання теплової енергії через припинення перетопів у споживачів; 
• зменшення витрати електроенергії на перекачування теплоносія; 
• підвищення гідравлічної стійкості систем теплопостачання; 
• поліпшення якості теплопостачання абонентів приєднаних до теплових мереж; 
• зниження температури зворотної мережної води до значень, близьких до температурного 

графіка. 
Більш детальна інформація приведена в додатку до SEAP «Звіт про енергетичні аудити з 

рекомендаціями», що виконаний ПЕФ «ОптімЕнерго». 
Строк реалізації проекту 2017-2018 рр. 
Річний обсяг економії теплової енергії 38,4 тис. Гкал 46,2 ГВ·год 
Річний обсяг економії природного газу 2,5 млн м³ 
Річний обсяг економії вугілля 3,1 тис. тонн 
Річний обсяг зниження викидів СО2 12,5 тис. тонн 
Інвестиції у т.ч., без ПДВ:  
Розробка заходів з наладки   4,6 млн грн 0,3 млн € 
Технічна допомога з впровадження запропонованих заходів 3,5 млн грн 0,2 млн € 
Регулювання систем теплопостачання  3,5 млн грн 0,2 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 11,5 млн грн 0,7 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 239,1 млн грн 14,5 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 1,7 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 150,2 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 20,8  
   

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія природного 
газу, економія вугілля. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 5.1 
наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  
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Рисунок 5.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для базового сценарію (0 %) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 150,2 %. 

Як видно з рисунку 5.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 
залежить від зміни обсягу капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності 
E=0,96). Зміна капітальних вкладень в діапазоні ± 30 % призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) в межах від 116,8 % до 212,0 %, що відображає стійку інвестиційну привабливість 
проекту.  

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії природного газу. У випадку збільшення обсягу економії природного газу від впровадження 
проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується середньою чутливістю 
значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,61). Зміна значення 
економії природного газу в діапазоні ± 30 % призведе до зміни внутрішньої норми рентабельності в 
межах від 122,8 % до 177,3 %, що відображає стійку інвестиційну привабливість проекту.  

Значення внутрішньої норми рентабельності прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії вугілля. У випадку збільшення обсягу економії вугілля внутрішня норма рентабельності (IRR) 
зменшиться, що негативно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки. 
Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії вугілля (коефіцієнт 
еластичності E=0,36). Зміна тарифу на природний газ в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої 
норми рентабельності в межах від 134,2 % до 166,2 %, що відображає стійку інвестиційну привабливість 
проекту.  

На рисунку 5.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 5.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

212,0%

186,2%

166,2%

150,2%

137,0%
126,1%

116,8%122,8%
131,9%

141,1%

159,2%
168,3%

177,3%

134,2% 139,5% 144,8%
155,5% 160,9% 166,2%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Чутливість IRR

до зміни вартості капітальних витрат до зміни рівня економії природного газу
до зміни рівня економії вугілля

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

млн  € Інвестиції Економія



 

 
     

Лист 

18 
План дій сталого енергетичного розвитку Краматорська 

Енергосервісна компанія «Екологічні Системи» 

Модернізація теплових вводів будівель 
 Опис заходу 
Мета проекту: скорочення існуючих витрат теплової енергії, природного газу та вугілля на 

опалення будівель, що приєднані до системи централізованого теплопостачання м. Краматорська. 
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачаються заходи з улаштування на теплових 

вводах будівель блочних індивідуальних теплових пунктів (ІТП), що оснащені приладами автоматичного 
погодного регулювання теплового потоку на опалення, а також засобами комерційного обліку 
споживання теплової енергії. 

Встановлення приладів автоматичного регулювання дозволить скоротити витрату теплової енергії 
в перехідні періоди (початок і кінець опалювального сезону) у середньому на 10%, а протягом 
опалювального сезону в середньому на 5%.  

Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання природного 
газу та вугілля на існуючих котельнях при зниженні споживання теплової енергії на потреби опалення.  

Реалізація проекту дозволить вирішити наступні проблеми: 
• зниження витрат споживачів на оплату послуг теплопостачання; 
• оплата послуг теплопостачання по факту споживання; 
• можливість стримування росту тарифів на теплову енергію; 
• контроль теплового та гідравлічного режимів споживання теплової енергії у абонентів; 
• забезпечення нормативних комфортних умов в опалювальних приміщеннях; 
• зниження витрат на підготовку комерційної документації (рахунків). 
Більш детальна інформація приведена в додатку до SEAP «Звіт про енергетичні аудити з 

рекомендаціями», що виконаний ПЕФ «ОптімЕнерго». 
Строк реалізації проекту 2015-2018 рр. 
Річний обсяг економії теплової енергії 27,3 тис. Гкал 33,1 ГВ·год 
Річний обсяг економії природного газу 2,0 млн м³ 
Річний обсяг економії вугілля 2,0 тис. тонн 
Річний обсяг зниження викидів СО2 8,7 тис. тонн 
Інвестиції у т.ч., без ПДВ:  
Проектні роботи 4,3 млн грн 0,3 млн € 
Обладнання та матеріали 68,0 млн грн 4,1 млн € 
Монтажні і пуско-налагоджувальні роботи 10,4 млн грн 0,6 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 82,8 млн грн 5,0 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 83,5 млн грн 5,1 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 9,8 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 16,3 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 1,0  
   

Для урахування факторів невизначеності та ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія природного 
газу, економія вугілля. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 6.1 
наведений графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 16,3 %. 
Як видно з рисунку 6.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження вартості 
капітальних витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект 
характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни капітальних вкладень (коефіцієнт 
еластичності E=0,98). Зміна обсягу капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в 
межах від 12,4% до 22,6%, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 
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Рисунок 6.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії природного газу. У випадку збільшення обсягу економії природного газу від впровадження 
проекту, внутрішня норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії природного газу негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується середньою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,69). 
Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни IRR в межах від 12,7 % до 
19,5 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії вугілля. У випадку збільшення обсягу економії вугілля від впровадження проекту, внутрішня 
норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості 
проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії вугілля негативно відображатиметься на інвестиційній 
привабливості проекту. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до зміни обсягу 
економії вугілля (коефіцієнт еластичності E=0,29). Зміна обсягу економії теплової енергії в діапазоні 
± 30% призведе до зміни IRR в межах від 14,8 % до 17,7 %, що є не критичним для інвестиційної 
привабливості проекту. 

На рисунку 6.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 6.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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4. Система  водопостачання  та  водовідведення 

Модернізація насосного обладнання фільтруючої станції 
 Опис заходу 
Мета проекту: зниження споживання електричної енергії в системі питного водопостачання 

м. Краматорська на фільтруючій станції. 
В рамках реалізації проекту передбачається встановлення нових насосних агрегатів з 

номінальними характеристиками, що відповідають фактичним параметрам подачі води споживачам.  
На території фільтрувальної станції розташовані «нова» та «стара» насосні станції, насосами яких 

підготовлена питна вода подається споживачам. 
Нова насосна станція. Передбачається встановити новий насос марки 300Д70б (або аналог) з 

наступними номінальними характеристиками: 
• Номінальна продуктивність – 1080 м³/год; 
• Розвиваний тиск – 48 м вод. ст.; 
• Номінальна потужність – 200 кВт. 
Стара насосна станція. Передбачається встановити новий насос марки 55Д36а (або аналог) з 

наступними номінальними характеристиками: 
• Номінальна продуктивність – 200 м³/год; 
• Розвиваний тиск – 33 м вод. ст.; 
• Номінальна потужність – 30 кВт. 
Очікуване скорочення споживання електроенергії на фільтрувальній станції становить 40%. 
Більш детальна інформація приведена в додатку до SEAP «Звіт про енергетичні аудити з 

рекомендаціями», що виконаний ПЕФ «ОптімЕнерго». 
Строк реалізації проекту 2015 рр. 
Річний обсяг економії електричної енергії 1,1 ГВт·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 1,1 тис. тонн 
Інвестиції у т.ч., без ПДВ:   
Проектні роботи 0,04 млн грн 0,003 млн € 
Обладнання та матеріали 0,25 млн грн 0,015 млн € 
Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи 0,17 млн грн 0,010 млн € 
Непередбачені витрати 0,08 млн грн 0,005 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 0,54 млн грн 0,033 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 21,5 млн грн 1,3 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 1,3 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 312,4 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 38,8  
 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія електричної 
енергії. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 7.1 
наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 312,4 %. 
Як видно з рисунку 7.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни обсягу капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності 
E=0,99). Зміна капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) в межах від 241,0 % до 445,0 %, що відображає стійку інвестиційну привабливість 
проекту в заданих межах. 
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Рисунок 7.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії електроенергії. У випадку збільшення обсягу економії електроенергії від впровадження проекту 
внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній 
привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни 
обсягу економії електроенергії (коефіцієнт еластичності E=0,99). Зміна значення економії електроенергії 
в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми рентабельності в межах від 219,6 % до 405,2 %, 
що відображає стійку інвестиційну привабливість проекту в заданих межах. 

На рисунку 7.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 7.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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Оптимізація роботи компресорів ТВ-80/1,4 

 Опис заходу 
Мета проекту: зниження споживання електричної енергії в системі водопостачання 

м. Краматорська. 
В рамках реалізації проекту пропонується виконати систему аерації за блочним принципом, що 

забезпечить можливість здійснювати технічне обслуговування барботажних труб без зупинки та 
спорожнення тенків. 

Планується виконання наступних заходів: 
• Монтаж колекторів стисненого повітря на пішохідних доріжках вздовж тенків. 
• Монтаж через кожний метр штуцерів з краном Ду40, до якого на фланці закріплений стояк 

довжиною 3 м та два луча труб Ду32.  
• Встановлення крану на фланці, що дозволить швидко демонтувати стояк з лучами труб.  
Наведені заходи дозволять регулярно виконувати заміну мікропористих чохлів на барботажних 

трубах, не зупиняючи аеротенк та не спорожнюючи його.  
За рахунок реалізації проекту номінальне споживання повітря 100 нм³/год можна забезпечити 

одним компресором ТВ-80/1,4 замість двох. Очікуване скорочення споживання електроенергії на 
фільтрувальній станції становить 50%. 

Більш детальна інформація приведена в додатку до SEAP «Звіт про енергетичні аудити з 
рекомендаціями», що виконаний ПЕФ «ОптімЕнерго». 
Строк реалізації проекту 2016 рр. 
Річний обсяг економії електричної енергії 0,8 ГВт·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 0,9 тис. тонн 
Інвестиції у т.ч., без ПДВ:   
Проектні роботи 0,08 млн грн 0,01 млн € 
Обладнання та матеріали 0,33 млн грн 0,02 млн € 
Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи 0,17 млн грн 0,01 млн € 
Непередбачені витрати 0,08 млн грн 0,01 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 0,67 млн грн 0,04 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 16,0 млн грн 0,97 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 1,6 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 197,6 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 24,1  
 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія електричної 
енергії. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 8.1 
наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Рисунок 8.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
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Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 197,6 %. 
Як видно з рисунку 8.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни обсягу капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності 
E=0,98). Зміна капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) в межах від 152,7 % до 280,9 %, що відображає стійку інвестиційну привабливість 
проекту в заданих межах. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії електроенергії. У випадку збільшення обсягу економії електроенергії від впровадження проекту 
внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній 
привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни 
обсягу економії електроенергії (коефіцієнт еластичності E=0,98). Зміна значення економії електроенергії 
в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми рентабельності в межах від 139,2 % до 255,9 %, 
що відображає стійку інвестиційну привабливість проекту в заданих межах. 

На рисунку 8.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 8.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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5. Система  вуличного  освітлення 

Модернізація вуличного освітлення Краматорська на основі світлодіодних 
світильників та сонячної електростанції 

 Опис заходу 
Мета проекту: перехід від бюджетного фінансування господарської діяльності КП «Міськсвітло» 

до принципу самофінансування та самоокупності. 
Поставлена мета досягається завдяки виконанню наступних завдань: 
• скорочення видатків з міського бюджету на функціонування системи вуличного освітлення 

міста на 40% за рахунок заміни існуючих світильників на енергоефективні світлодіодні 
світильники; 

• отримання надходжень до міського бюджету за рахунок реалізації електричної енергії, що 
виробляється сонячною електричною станцією, по «зеленому» тарифу у денні години. 

Проект складається з двох підпроектів, що можуть впроваджуватися окремо, але являються 
невід'ємними частинами загального проекту. До складу загального проекту входять наступні підпроекти: 

• Підпроект 1. Модернізація системи вуличного освітлення на основі впровадження 8 554 
світлодіодних світильників (далі – СДС), що забезпечують більш якісне освітлення при 
зменшенні споживання електроенергії та значно довшому терміні служби. Світильники 
споживають електричну енергію у темний період доби за тарифами, диференційованими за 
періодами часу. 

• Підпроект 2. Встановлення сонячної електричної станції (далі – СЕС) загальною піковою 
потужністю 1,5 МВт, що виробляє електричну енергію у денні години доби і відпускає її до 
електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України за «зеленим» тарифом. 
Потужність сонячної електростанції розрахована таким чином, щоб забезпечити виробництво 
електроенергії у обсязі, який покриває річне споживання світлодіодними світильниками. 

Особливістю проекту є використання принципу компенсації витрат коштів на споживання 
електричної енергії світильниками в нічний період за рахунок виробництва і продажу на енергоринок 
електричної енергії по «зеленому» тарифу від власних джерел (СЕС). Гарантований державою тариф на 
електроенергію, що вироблена наземними об'єктами електроенергетики з енергії сонячного 
випромінювання, введеними в експлуатацію період з 01.01.2015 р. по 31.12.2019 р. («зелений» тариф) 
становитиме еквівалент 305,3 €/МВт∙год у гривні без врахування ПДВ і залишатиметься на зазначеному 
рівні до 2030 р. 

Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок зниження витрат на оплату за 
електроенергію, витрат на обслуговування системи вуличного освітлення, а також шляхом отримання 
доходів комунальним підприємством «Міськсвітло» за рахунок різниці вартості реалізованої 
електроенергії за «зеленим» тарифом та придбаної електроенергії за діючими «денними» і «нічними» 
тарифами. Після закінчення дії «зеленого» тарифу постійний дохід підприємства забезпечуватиметься 
за рахунок позитивної різниці між «денними» і «нічними» тарифами енергоринку України. Проектом 
передбачається створення єдиної системи диспетчеризації для здійснення функцій моніторингу, обліку 
та управління системою вуличного освітлення та сонячною електростанцією. 
Строк реалізації проекту 2015-2019 рр. 
Річний обсяг економії електричної енергії 1,5 ГВт·год 
Річний обсяг виробництва електроенергії СЕС 2,0 ГВт·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 3,8 тис. тонн 
 Інвестиції у т.ч., без ПДВ:    
Проектні роботи 2,9 млн грн 0,2 млн € 
Обладнання, матеріали, комплектуючі 47,6 млн грн 2,9 млн € 
Дозвільна документація 0,8 млн грн 0,05 млн € 
Монтажні і пусконалагоджувальні роботи 7,8 млн грн 0,5 млн € 
Система диспетчеризації 0,3 млн грн 0,02 млн € 
Непередбачені витрати 2,8 млн грн 0,2 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 62,1 млн грн 3,8 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 41,2 млн грн 2,5 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 8,3 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 16,2 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 0,66  
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Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія 
електроенергії, «зелений тариф» на електроенергію. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку 
залежності внутрішньої норми рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30 % з 
кроком 10 %. На рисунку 9.1 наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін 
розглянутих параметрів проекту.  

Рисунок 9.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 16,2 %. 
Як видно з рисунку 9.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. В свою чергу, зниження вартості 
капітальних витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект 
характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни капітальних вкладень (коефіцієнт 
еластичності E=1,31). Збільшення обсягу капітальних вкладень на значення більше 10% робить проект 
непривабливим для інвестування. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії електроенергії. У випадку збільшення обсягу економії електроенергії від впровадження проекту, 
внутрішня норма рентабельності збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній 
привабливості проекту. В свою чергу, зниження обсягу економії електроенергії негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується низькою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії електроенергії (коефіцієнт еластичності E=0,22). 
Зниження обсягу економії електроенергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності в межах від 15,2 % до 17,3 %, що є не критичним для інвестиційної привабливості 
проекту. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни 
«зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання. У випадку 
збільшення «зеленого» тарифу для електроенергії, внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, 
що позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження 
«зеленого» тарифу для електроенергії негативно відображатиметься на інвестиційній привабливості 
проекту. Проект характеризується високою чутливістю значення IRR до зміни «зеленого» тарифу 
(коефіцієнт еластичності E=1,18). Зниження «зеленого» тарифу на значення більше 10% робить проект 
непривабливим для інвестування. 

На рисунку 9.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 9.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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6. Громадський  транспорт 

Реконструкція тягових підстанцій комунального підприємства 
«Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» 

 Опис заходу 
Мета проекту: зниження споживання енергоресурсів та підвищення якості послуг громадського 

транспорту м. Краматорська . 
В рамках реалізації інвестиційного проекту передбачається модернізація електрообладнання 

трьох агрегатної тягової підстанції міського електротранспорту. 
Найбільш важливими результатами впровадження проекту є: 
• підвищення якості послуг міським електротранспортом з перевезення громадян; 
• зменшення споживання електричної енергії на власні потреби тягової підстанції; 
• зменшення ймовірності та кількості аварійних зупинок, скорочення витрат на обслуговування та 

ремонт; 
• скорочення обслуговуючого персоналу. 
Інвестиційний проект входить до Програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 рр. 

м. Краматорська, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 20.06.2007р. № 12/V-28 та 
приймає участь в заявці на грант в рамках проекту Європейської комісії «Підтримка міст Східного 
партнерства у реалізації Планів сталого енергетичного розвитку». 

 
Строк реалізації проекту 2015 рр. 
Річний обсяг економії електроенергії 0,4 ГВт·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 0,4 тис. тонн 
 Інвестиції у т.ч., без ПДВ:   
Проектні роботи 0,002 млн грн 0,0001 млн € 
Обладнання та матеріали 0,009 млн грн 0,0006 млн € 
Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи 0,006 млн грн 0,0004 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 0,017 млн грн 0,001 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 9,8 млн грн 0,6 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 1,0 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 3 920,3 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 566,1  
 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія 
електроенергії Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 10.1 
наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 3 920,3 %. 
Як видно з рисунку 10.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни обсягу капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності 
E=1,00). Зміна капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності в межах від 3 017,3% до 5 597,3%, що відображає стійку інвестиційну привабливість 
проекту в заданих межах. 
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Рисунок 10.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії електроенергії. У випадку збільшення обсягу економії електроенергії від впровадження проекту, 
внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній 
привабливості проекту та навпаки - зниження обсягу економії електроенергії негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується низькою 
чутливістю значення IRR до зміни обсягу економії пального (коефіцієнт еластичності E=0,43). Зміна 
обсягу економії електроенергії в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми рентабельності 
(IRR) в межах від 3 412.6% до 4 427.6%, що відображає стійку інвестиційну привабливість проекту. 

На рисунку 10.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 10.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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7. Електропостачання 
Будівництво вітрового парку «Краматорський» 

встановленою електричною потужністю 150 МВт 
Опис заходу 
В рамках інвестиційного проекту пропонується будівництво вітрової електричної станції (ВЕС) 

загальною потужністю 150,0 МВт, що виробляє електричну енергію і відпускає її до електричних мереж 
Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) за «зеленим» тарифом. 

Будівництво Краматорської ВЕС планується за 3-4 черги на земельній ділянці загальною площею 
6,5 га, що розташована на північно-західній околиці м. Краматорська.  

Краматорська ВЕС засновується на 50-60 вітроенергетичних установках одиничною потужністю 
2,5-3,0 МВт. Передбачається встановлення вітчизняних вітроенергетичних установок, виробництва 
підприємства «Фурлендер Віндтехнолоджі», що розташований на базі Новокраматорського 
машинобудівного заводу (м. Краматорськ). Це забезпечить виконання вимоги щодо місцевої складової 
(відповідно до Закону України «Про електроенергетику») та створення робочих місць в Краматорську. 

Гарантований державою тариф на електроенергію, що вироблена з енергії вітру 
вітроелектростанціями, введеними в експлуатацію період з 01.01.2015 р. по 31.12.2019 р. («зелений» 
тариф) становитиме еквівалент 101,8 €/МВт∙год у гривні без врахування ПДВ і залишатиметься на 
зазначеному рівні до 2030 р. Економічний ефект від впровадження проекту очікується за рахунок 
отримання доходу від реалізації електроенергії до ОЕС України, за «зеленим» тарифом, що діє до 2030 
року. 
Строк реалізації проекту 2016-2019 рр. 
Річний обсяг виробництва електроенергії 270,0 ГВт·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 294,3 тис. тонн 
 Інвестиції у т.ч., без ПДВ:    
Проектні роботи 178,2 млн грн 10,8 млн € 
Обладнання та комплектуючі 1 376,6 млн грн 83,4 млн € 
Відведення земельної ділянки 86,9 млн грн 5,3 млн € 
Будівельні роботи 164,8 млн грн 10,0 млн € 
Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи 222,8 млн грн 13,5 млн € 
Приєднання до електричних мереж 198,2 млн грн 12,0 млн € 
Непередбачені витрати 334,1 млн грн 20,3 млн € 
Всього інвестицій, без ПДВ 2 561,6 млн грн 155,3 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 1 527,4 млн грн 92,6 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 10,4 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 9,1 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 0,6  
 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), рівень виробництва 
електроенергії. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку залежності внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30% з кроком 10%. На рисунку 11.1 
наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін розглянутих параметрів проекту.  

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 9,1 %. 
Як видно з рисунку 11.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни обсягу капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності 
E=1,96). Збільшення обсягу капітальних вкладень на значення більше 10 % робить проект 
непривабливим для інвестування. 
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Рисунок 11.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від рівня 

виробництва електроенергії. У випадку збільшення рівня виробництва електроенергії внутрішня норма 
рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості 
проекту та навпаки. Проект характеризується дуже високою чутливістю значення IRR до зміни рівня 
виробництва електроенергії (коефіцієнт еластичності E=2,72). Зменшення обсягу виробництва 
електроенергії на значення більше 10 % робить проект непривабливим для інвестування. 

На рисунку 11.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 11.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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8. Енергетичний  менеджмент 

Впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту 
Опис заходу 
Мета проекту: зниження енергоспоживання на комунальних підприємствах міста Краматорськ для 

зниження видатків. 
В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується впровадження муніципальної системи 

енергетичного менеджменту на комунальних підприємствах Краматорська, яка спрямована на 
забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та базується на 
проведенні типових енерготехнологічних вимірювань, перевірок, аналізу використання енергії та 
впровадженні енергозберігаючих заходів. 

Складовими елементами енергоменеджменту є: 
• Навчений персонал (спеціальна  штатна структура, склад якої може коливатися від одного до 

декількох фахівців-енергоменеджерів, що є організаторами впровадження енергоефективних 
організаційних і технічних заходів); 

• Сучасний автоматизований облік енергоресурсів (комплекс сучасних автоматизованих засобів 
обліку ПЕР для здійснення оперативного контролю витрат енергоресурсів і їх параметри); 

• Аналіз енергоспоживання та прийняття управлінських рішень. 
Функціонування муніципальної системи енергетичного менеджменту здійснюється за циклом 

Демінгу. Зміст циклу енергетичного менеджменту наступний: енергетичний аудит, моніторинг 
енергоспоживання, реєстрація базових ліній енергоспоживання, аналіз фактичного енергоспоживання, 
розробка енергоефективних заходів, впровадження енергоефективних заходів, внутрішній аудит 
системи енергетичного менеджменту, аналітичний аналіз системи енергетичного менеджменту. 

До обсягу охвату проекту підпадають комунальні підприємства м. Краматорськ: 
• ТОВ «Краматорськтеплоенерго»; 
• КВП «Краматорська тепломережа»; 
• ВО «Краматорськміжрайтепломережа»; 
• КВП «Краматорскький водоканал»; 
• КП «Міськсвітло». 
Впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах дозволить досягти економії витрат 

на природний газ, електричну енергію на рівні не менш 5%. Більш детальна інформація приведена в 
додатку до SEAP «Звіт про енергетичні аудити з рекомендаціями», що виконаний ПЕФ 
«ОптімЕнерго». 
Строк реалізації проекту 2015 рр. 
Річний обсяг економії природного газу 7,7 млн м³ 

81,9 ГВт·год Річний обсяг економії вугілля 3,9 тис. тонн 
Річний обсяг економії електроенергії 0,8 ГВт·год 
Річний обсяг зниження викидів СО2 20,9 тис. тонн 
Всього інвестицій, без ПДВ 7,1 млн грн 0,4 млн € 
Чистий дисконтований дохід (NPV) 571,9 млн грн 34,7 млн € 
Дисконтований строк окупності (DPP) 1,2 років 
Внутрішня норма рентабельності (IRR) 440,0 % 
Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ) 81,1  
 

Для урахування факторів невизначеності і ризиків проекту проведено аналіз чутливості основних 
показників ефективності проекту до варіацій тих параметрів, значення котрих по чинникам, що не 
контролюються на даному етапі проектування, можуть змінюватися або не можуть бути визначені 
достатньо надійно. Оцінюється коливання значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни 
найбільш значущих параметрів проекту: вартість капітальних вкладень (в млн €), економія природного 
газу, економія вугілля, економія електроенергії. Аналіз чутливості проведений на основі розрахунку 
залежності внутрішньої норми рентабельності (IRR) від зміни параметрів проекту в діапазоні ± 30 % з 
кроком 10 %. На рисунку 12.1 наведено графік, на якому демонструється залежність IRR від змін 
розглянутих параметрів проекту.  

Для базового сценарію (0%) внутрішня норма рентабельності (IRR) складає 440,0 %. 
Як видно з рисунку 12.1 значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) обернено пропорційно 

залежить від зміни обсягу капітальних вкладень. У випадку збільшення вартості капітальних витрат, які 
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необхідні для впровадження проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) зменшиться, що негативно 
відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту та навпаки - зниження вартості капітальних 
витрат позитивно відображатиметься на інвестиційній привабливості проекту. Проект характеризується 
високою чутливістю значення IRR до зміни обсягу капітальних вкладень (коефіцієнт еластичності 
E=0,97). Зміна капітальних вкладень в діапазоні ± 30% призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності (IRR) в межах від 341,4 % до 623,4 %, що відображає стійку інвестиційну привабливість 
проекту.  

Рисунок 12.1. Чутливість внутрішньої норми рентабельності (IRR) до зміни параметрів проекту 

  

 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії природного газу. У випадку збільшення обсягу економії природного газу від впровадження 
проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується високою чутливістю 
значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,68). Зміна 
значення економії природного газу в діапазоні ± 30 % призведе до зміни внутрішньої норми 
рентабельності в межах від 349,5 % до 530,2 %, що характеризує інвестиційну привабливість проекту 
як стійку до коливання економії природного газу в заданих межах. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії вугілля. У випадку збільшення обсягу економії вугілля від впровадження проекту внутрішня 
норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на інвестиційній 
привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується низькою чутливістю значення IRR до 
зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,25). Зміна значення економії 
вугілля в діапазоні ± 30 % призведе до зміни внутрішньої норми рентабельності в межах від 407,6 % 
до 472,7 %, що характеризує інвестиційну привабливість проекту як стійку до коливання економії 
вугілля в заданих межах. 

Значення внутрішньої норми рентабельності (IRR) прямо пропорційно залежить від зміни обсягу 
економії електроенергії. У випадку збільшення обсягу економії електроенергії від впровадження 
проекту внутрішня норма рентабельності (IRR) збільшиться, що позитивно відображатиметься на 
інвестиційній привабливості проекту та навпаки. Проект характеризується дуже низькою чутливістю 
значення IRR до зміни обсягу економії природного газу (коефіцієнт еластичності E=0,04). Зміна 
значення економії вугілля в діапазоні ± 30 % призведе до зміни внутрішньої норми рентабельності в 
межах від 434,6 % до 445,5 %, що характеризує інвестиційну привабливість проекту як стійку до 
коливання економії електроенергії в заданих межах. 

На рисунку 12.2 наведено інвестиційний баланс проекту. 
Рисунок 12.2 Капітальні витрати та отримана економія від впровадження проекту 
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