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Про затвердження висновку щодо доцільності залучення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Оновлення міського електротранспорту                       м. Одеса» під гарантію Одеської міської ради 


Відповідно до статей 27, 35, частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17 та 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України                       від 14 травня 2012 року №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», розглянувши проект «Оновлення міського електротранспорту
м. Одеса», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок щодо доцільності залучення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» під гарантію Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.


Міський голова                                                         			Г.  Труханов




Керуюча справами                                    					О. Оніщенко

                                                                                 Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.11.2015р.
№363

Висновок
щодо доцільності залучення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» під гарантію Одеської міської ради

Одеса мільйонне місто, що динамічно розвивається. Однак, транспортна галузь міста знаходиться в досить критичному стані. Головною проблемою є доставка населення зі спальних районів у центр міста і назад. Швидкість громадського транспорту скоротилася внаслідок загальної перевантаженості доріг, а також стану інфраструктури муніципального електротранспорту. 
На сьогоднішній день для задоволення потреб населення м. Одеси в пасажирських перевезеннях у місті створено мережу автобусних, трамвайних і тролейбусних маршрутів. Загальна довжина маршрутної мережі міста складає 3457,4 км. Щільність маршрутної мережі (середня сукупна довжина всіх маршрутів, що пролягають через територію площею в 1 км2) складає 
24,9 км/км2. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Одним з пріоритетних напрямків розвитку міста є модернізація інфраструктури міського електротранспорту, заміна великої частини його рухомого складу. 
На даний час парк рухомого складу комунального підприємства «Одесміськелектротранс» становить 174 од. тролейбусів, з них 170 од. пасажирських. З 2000 року інвентарна кількість скоротилася на 46 од. тролейбусних машин.
Нормативний термін експлуатації  відпрацювали 87,6% тролейбусів. Середній строк експлуатації рухомого складу на даний час становить: тролейбус ‒ 20,3 роки. Через значний фізичний знос основних вузлів і агрегатів рухомого складу, що веде до його частих поломок та простоїв на лінії, комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» зазнає значних фінансових збитків. Також використання існуючого, морально застарілого парку трамваїв і тролейбусів веде до збільшення витрат на електроенергію та експлуатацію у порівнянні з новим рухомим складом.
Основною метою та завданням Проекту є оновлення рухомого складу тролейбусного парку у місті Одеса, надання якісних транспортних послуг населенню,  покращення екологічного стану в місті.

Зміст Проекту
Придбання до 45 нових низько-підлогових тролейбусів.

Цілі Проекту
Збільшити обсяги пасажирських перевезень тролейбусним депо                     в 1,5 рази.
Підвищити прибутковість діяльності комунального підприємства «Одесміськелектротранс».
Створити підґрунтя для розвитку транспортної інфраструктури міста.
Забезпечити якісне обслуговування пасажирів.

Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей
Придбання до 45 нових низько-підлогових тролейбусів.

Очікувані результати Проекту
4.1. Придбання нових тролейбусів дасть можливість поліпшити ряд економічних показників роботи підприємства. 
4.2. Збільшення обсягів пасажирських перевезень тролейбусним депо в 
1,5 рази дозволить збільшити дохід підприємства на 20%. Придбання нових тролейбусів скоротить витрати на матеріали за рахунок зменшення ремонтних робіт, а енергозберігаючі системи керування тяговими двигунами тролейбусів дадуть економію до 30% електричної енергії. 
4.3. Проект «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» матиме великий  вплив і на соціальний розвиток міста. Перш за все, це екологічність (абсолютна відсутність шкідливих викидів в атмосферу), знижений рівень шуму (за рахунок меншої кількості рухомих частин і механічних передач), низька пожежо- і вибухонебезпека при аварії.

Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток міста Одеси
5.1. Економічний ефект:
5.1.1. Збільшення на 20% власних доходів комунального транспортного підприємства після реалізації Проекту за рахунок збільшення пасажиропотоку.
5.1.2. Скорочення витрат на матеріали за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт.
5.1.3. Енергозберігаючі системи керування тяговими двигунами дадуть економію до 30% електричної енергії.
5.2. Соціальний ефект:
5.2.1. Збільшення пасажиропотоку тролейбусним депо в 1,5 рази після реалізації Проекту.
5.2.2. Зниження рівня шуму за рахунок меншої кількості рухомих частин і механічних передач.
5.2.3. Абсолютна відсутність шкідливих викидів в атмосферу.
5.2.4. Низька пожежо- та вибухонебезпека при аварії.

6. Загальна інвестиційна вартість Проекту
8 млн.євро.

7. Строки реалізації Проекту
2015 – 2027 роки.

8. Обсяг кредиту, який залучається для реалізації Проекту
Кредит ЄБРР: 8 млн.євро.

9. Джерела повернення кредиту
Повернення кредитних коштів планується за рахунок загального доходу підприємства, який включає  дохід від перевезення пасажирів та інші джерела.

10. Оцінка ефективності Проекту: 
10.1. Чиста приведена вартість (NPV): 5,4 млн. євро.
10.2. Внутрішня норма рентабельності (IRR): 18,2%.
10.3. Дисконтований період окупності (DPP): 8 років.


Враховуючи викладене, виконавчий комітет Одеської міської ради вважає доцільним залучення кредиту від ЄБРР для реалізації проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» в сумі 8 млн.євро.




Керуюча справами								О. Оніщенко




Директор департаменту
економічного розвитку 							Д. Радулов

