Кращі практики місцевого самоврядування

ЧЕРКАСИ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Навчальний візит до Черкас з вивчення досвіду міста з реалізації інвестиційної політики та
використання інвестиційних інструментів відбувся 13-14 грудня 2017 року. Учасники: міські
голови, заступники міських голів, керівники департаментів економіки та розвитку з 20 міст.
Передумови
Реформа з децентралізації фінансів та влади, яка нині реалізується в Україні, пожвавила
інвестиційну діяльність у місті. Нові повноваження та ресурси, які отримує місцеве самоврядування, надає можливість впливати на створення сприятливого інвестиційного середовища. Черкаська міська рада має багаторічний досвід співпраці з міжнародними організаціями у напрямку реалізації проектів міського розвитку, програм енергоефективності та
покращення екології. Останніми роками ця діяльність активізувалася. Економічні показники
міста демонструють тенденції до покращення – підприємства створюють нові робочі місця,
нарощують свої потужності та вкладають нові інвестиції.
Практика
Реалізація «Проекту ефективного енергозабезпечення міста»
У 2011-2014 роках в рамках угоди між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку впроваджено «Проект ефективного енергозабезпечення міста» загальною вартістю 11,2 млн євро.
Основними етапами проекту були: технічне переоснащення котельні та встановлення
котла потужністю 2,5 МВт на дерев’яній трісці; технічне переоснащення трьох котельнь із
зміною технологічного оснащення та встановлення чотирьох жаротрубних котлів потужністю 12 Мвт; закупівля та встановлення ізольованих трубопроводів; встановлення 109 індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках та трьох когенераційних установок (міні ТЕЦ).
Завдяки «Проекту ефективного енергозабезпечення міста», вдалося забезпечити річну
економію енергетичних ресурсів в перерахунку на умовне паливо обсягом 13575,6 т та
скоротити викиди СО2 на 23813 т на рік.
Модернізація КП «Черкасиводоканал»
Протягом 2011-2014 років впроваджено інвестиційний проект «Модернізація водопровідних і каналізаційних насосних станцій» в рамках загальнодержавного проекту «Розвиток
міської інфраструктури». Проект фінансувався за рахунок кредиту Міжнародного Банку
реконструкції і розвитку. Загальна вартість реалізації проекту – 10,9 млн дол. США. В його
рамках проведено комплексну модернізацію мереж комунального підприємства «Черкасиводоканал», зокрема, переобладнано дві головні та сім районних каналізаційних насосних
станцій, а також три водопровідні насосні станції. Результатом модернізації підприємства
стало щорічне зменшення обсягів споживання електроенергії та покращення гідравлічного
режиму системи водовідведення.
Проект «Угода мерів щодо Клімату і Енергії»
15 березня 2012 року Черкаси приєдналися до «Угоди мерів щодо Клімату і Енергії» та
взяли на себе зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020
року. У рамках цієї Угоди був розроблений План дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року, який Черкаська міська рада затвердила 24 вересня 2013 року рішенням
№ 4-25. У грудні 2014 року цей План був схвалений Європейською комісією.
Проект «Зелене місто – Черкаси»
7 листопада 2015 року між Посольством Франції в Україні та Черкаською міською радою був
підписаний меморандум, на виконання якого за участі ГО «Інститут енергоефективності України» був розроблений спільний проект в енергетичному секторі - «Зелене місто – Черкаси», на
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впровадження якого французька сторона виділила 65 тис. євро. Так, була здійснена оцінка
енергетичної ситуації в місті та розроблений План сталого енергетичного розвитку, який
передбачає розробку конкретних проектів. Також був проведений аудит 6 секторів: муніципальні будівлі; муніципальний транспорт; вуличне освітлення; тепло та енергія; вода та
стічні води; тверді побутові відходи.
Результатом проекту став комплексний звіт з оцінкою поточної ситуації в енергетиці міста і рекомендації щодо подальшої діяльності з впровадження енергоефективності.
Проекти в рамках співпраці з Регіональним Центром для Центральної та Східної Європи
(РЕЦ)
Проект «Місцеві Екологічні та Енергетичні Плани для Сталого Розвитку, Диверсифікації Джерел Енергії та Громадської активності в Україні», до якого Черкаси долучилися
у 2015 році, реалізується спільно Регіональним Центром для Центральної та Східної Європи (РЕЦ) та Державним Департаментом Сполучених Штатів Америки. Він передбачає
інтеграцію екологічних та енергетичних питань в план місцевого розвитку, посилення
потенціалу органів місцевого самоврядування та визначення інвестиційних можливостей для реалізації екологічних та енергетичних проектів, а також включає проведення
тренінгів для муніципальних службовців з питань енергоефективності та залучення інвестицій для реалізації проектів.
У продовження співпраці з РЕЦ за фінансової підтримки Норвезького Міністерства клімату та довкілля розпочата співпраця щодо реалізації проекту «Місцеві ініціативи задля
стабільної України (Lіnk)», в рамках якого було розроблено Місцевий План дій в галузі довкілля та енергетики. Мета проекту – скорочення споживання енергії бюджетними установами міста. У 2017 році розпочалося встановлення енергоощадного освітлення та геліосистем в навчальних закладах.
Впровадження Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ)
На початку грудня 2017 року Черкаси отримали підтвердження від Швейцарського бюро
співробітництва в Україні про перемогу в конкурсі з відбору трьох пілотних міст України для впровадження Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ). В рамках впровадження
ЄЕВ, Черкаси отримають якісний безкоштовний енергетичний аудит європейського рівня;
безкоштовну перевірку статусу виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку, а також фінансову допомогу у розмірі 20 тис. швейцарських франків на впровадження заходів
для покращення енергоефективності або використання поновлюваної енергії.
Співпраця з Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн (НЕФКО)
З 2014 року місто Черкаси активно співпрацює з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією (НЕФКО). У 2015 році була досягнута домовленість про реалізацію в Черкасах
інвестиційного проекту з термомодернізації трьох бюджетних навчальних закладів міста.
Вартість проекту – 9,12 млн грн, термін окупності – 7,6 років.
За результатами енергетичного аудиту, проведеного у 34 школах міста, було вибрано
навчальні заклади, які братимуть участь у проекті. Серед них і гімназія №9 ім. О.М.Луценка,
яку під час навчального візиту відвідали представники українських міст та переконалися в
ефективності проведеної термомодернізації.
Проект комплексної оцінки сфери поводження з відходами у місті Черкаси
У 2017 році за фінансової підтримки Французького Фонду вивчення та допомоги приватному сектору FASEP та компанії «БЕТЕН ЕНЖЕНЬЄРІ» був реалізований проект з комплексної оцінки стану поводження з відходами, вартість якого склала 500 тис. євро. Мета
проекту – комплексна оптимізація системи утилізації та переробки відходів у Черкасах.
Він включав у себе такі етапи: аналіз морфології міських відходів; опрацювання схеми збору відходів; визначення обсягів та складу відходів середньостатистичного домогосподарства та можливості їх оптимізації; опрацювання варіантів можливого роздільного збору
відходів та компостування; формування ланцюга вартості повного комплексу з управління відходами.
Результатом проекту стали: техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план та можливі
джерела фінансування для впровадження міського комплексу з управління відходами.
Протягом 2018 року в дитячих садочках і школах Черкас буде проведена інформаційно-просвітницька робота, з метою виховання культури поводження зі сміттям. На це французькі партнери виділять фінансову допомогу у розмірі 18 тис. євро.
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Будівництво комплексу з дегазації полігону побутових відходів та генерації електричної
енергії з вилученого біогазу
В кінці травня 2017 року за підтримки Черкаської міської ради Компанією ТОВ «ЛНК»
реалізовано інвестиційний проект «Будівництво комплексу з дегазації полігону побутових
відходів та генерації електричної енергії з вилученого біогазу» на міському полігоні побутових відходів. Сума інвестицій склала 1 млн 800 тис. євро. В основі технології роботи полігону лежить газопоршнева електрогенераторна установка «Caterpillar CG132-12» потужністю
600 кВт. З добутого біогазу виробляється електроенергія, яка продається на енергоринку
за «зеленим тарифом».
Реалізація проекту вже дозволила суттєво поліпшити екологічний стан прилеглих територій та створити нові робочі місця. Крім того, робота комплексу сприятиме щорічному
вилученню шкідливого звалищного газу, скороченню викидів СО2 та заощадженню природнього газу.
Будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів
23 листопада 2017 року прийнято рішення Черкаської міської ради №2-2714 «Про розгляд
Інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у місті Черкаси та гарантій довгострокового постачання ТПВ між Товариством
з обмеженою відповідальність «ЕКО-БАІК» та Черкаською міською радою».
Черкаська міська рада та ТОВ «ЕКО-БАІК» домовилися про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів, де перероблятиметься весь обсяг відходів,
які утворюються у Черкасах. Інвестувати у будівництво, введення в експлуатацію, а також
подальшу роботу заводу буде ТОВ «ЕКО-БАІК». Черкаська міська рада, у свою чергу, зобов’язується не збільшувати тариф на утилізацію, знешкодження та захоронення твердих
побутових відходів.
Переробка ТПВ на заводі буде здійснюватися термохімічним способом (із застосуванням
технології промислового піролізу), в результаті чого буде забезпечено вироблення електроенергії та синтетичного палива.
Реалізація цього проекту допоможе місту вирішити питання переробки твердих побутових відходів без шкоди для навколишнього середовища.
За останні 10 років за сприяння міської влади у Черкасах потужні інвестори започаткували роботу нових підприємств:
- завод з виробництва картонного пакування «ММ Пекеджінг Україна» концерну «MM
Group» - одного зі світових лідерів виробництва картону австрійського;
- завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО» - перше в Україні підприємство з виробництва негорючої теплоізоляції для будівельної галузі на основі кам’яної вати;
- лакофарбовий завод «Аврора» увійшов до складу корпорації «Helios Group», що є одним
з найбільших виробників лакофарбової продукції в Європі;
- підприємство «Альтера Ацтека Мілінг Україна» стало частиною мексиканської компанії
«Грума», світового лідера у виробництві кукурудзяного борошна і виробів з кукурудзи;
- завод з виробництва касового та стелажного обладнання Французької компанії «Разек
Груп», одного з найбільших в Європі виробників торгового та офісного обладнання;
- завод з виробництва хімічних реактивів ТОВ «Кемікал Елементс Юкрейн» із обсягом інвестицій 1,5 млн євро;
- ТОВ «Фабрика агрохімікатів», що входить до складу корпорації «UKRAVIT», передовий
виробник засобів для захисту рослин та комплексних висококонцентрованих рідких добрив.
Черкаська міська рада багато років поспіль співпрацює з ПАТ «Азот» у напрямі реалізації
соціальних проектів. Так, це підприємство протягом останніх років матеріально підтримує
11 шкіл міста, закупило 15 тролейбусів до муніципального транспортного парку.
Результати
Інвестиційна політика Черкаської міської ради, розширення міжнародного співробітництва та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів створили надійну основу для
розвитку економіки та підвищення якості життя у місті.
Завдяки міжнародним проектам у Черкасах модернізовано комунальні підприємства теплокомуненерго та водоканал, підвищено їх ефективність та покращено якість послуг, які
надаються жителям.
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У співпраці з міжнародними проектами проведено якісний аналіз використання природних ресурсів, розроблено стратегічні плани з вдосконалення енергетичної політики міста
та розпочато їх здійснення.
В результаті реалізації екологічно орієнтованих проектів в місті покращується стан навколишнього середовища та зменшується загроза його забруднення. Так вдалося розпочати процес вирішення вкрай важливої для будь-якого міста проблеми – утилізації твердих
побутових відходів.
Співпраця міської ради з крупними компаніями сприяла підвищенню їх соціальної відповідальності, залученню бізнесу до покращення міської інфраструктури, реалізації соціально-культурних заходів. Підприємства розвиваються та покращують економіку міста,
створюють нові робочі місяця для черкащан та збільшують свій прибуток, який у вигляді
податків наповнює бюджет громади.
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