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ЄБРР розглядає можливість надання кредиту комунальному 
підприємству теплопостачання у м. Тернополі для 
фінансування встановлення індивідуальних теплопунктів, 
бойлеру на біопаливі, модернізації та реконструкції існуючих 
бойлерів та дільниць мереж, а також встановлення 
обладнання контролю та моніторингу. Проект має 
забезпечити значне підвищення енергоефективності, 
зменшення втрат енергії, зниження споживання природного 
газу та електроенергії, а також підвищення якості послуг 
постачання тепла і гарячої води у м. Тернополі. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Демонстрація успішної реконструкції: фізичні інвестиції та 
реалізація Програми підтримки корпоративного розвитку в 
рамках проекту забезпечать покращення операційних і 
фінансових показників Компанії. Це матиме значний 
демонстраційний ефект для інших міст та комунальних 
підприємств України у сфері підвищення енергоефективності 
систем централізованого теплопостачання і зменшення 
пов’язаних з ними втрат і витрат. 

Основа для ринків: між Містом і Компанією буде укладений 
Договір про надання громадських послуг, що встановить 
ринкові відносини між Компанією та Містом і формально 
визначить права і обов’язки, які стосуються встановлення 
тарифів з повним відшкодуванням витрат (в межах існуючої 
системи тарифного регулювання), надання послуг та 
капітальних інвестицій. Договір про надання громадських 
послуг включатиме у себе коротко-, середньо- та 
довгострокові операційні та фінансові орієнтири і цілі. 
Заходи з боку споживачів, що пропонуються до реалізації в 
рамках проекту, а також подальше корпоративне зміцнення 
допоможуть Компанії розширити практику виставлення 
рахунків на основі фактичного обсягу споживання і 
покращити збирання платежів. В межах Проекту також 
передбачається надання підтримки у розробці нової 
методики розрахунку тарифів та прийняття цієї методики 

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 



Національною комісією з регулювання ринку комунальних 
послуг. Ця методика має забезпечити: 

(i) повне відшкодування операційних витрат і 
контроль над витратами; 

(ii) повне відшкодування інвестиційних витрат на 
основі оцінки інвестиційної програми, яку має 
здійснювати Національна комісія з регулювання 
ринку комунальних послуг; та 

(iii) кращу передбачуваність доходів та планування 
на основі процесу формалізованого, регулярного, 
прозорого і своєчасного корегування тарифів. 

Передача та поширення навичок: в рамках технічної 
допомоги за кошти донорів буде проведене поглиблене 
навчання для ключових спеціалістів Компанії, яке 
забезпечить ефективну передачу ринкових навичок. 

Клієнт: Комунальне підприємство теплопостачання 
«Тернопільміськтеплокомуненерго», яке знаходиться у 
повній власності м. Тернопіль. 

Фінансування ЄБРР: Кредит на суму €10 млн. Компанії під повну гарантію Міста. 

У проекті також передбачається спів фінансування у формі 
гранту на суму до €5 млн. з Фонду Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). 

Загальна вартість проекту: До €16,1 млн. 

Впливи на навколишнє середовище: Проект віднесено до категорії «B» згідно з Екологічною та 
соціальною політикою ЄБРР 2008 р. Передбачається, що 
першочергові інвестиції у реконструкцію та модернізацію 
інфраструктури централізованого теплопостачання 
принесуть екологічні та соціальні вигоди, пов’язані з 
загальним підвищенням якості послуг постачання тепла і 
гарячої води у м. Тернополі, підвищенням 
енергоефективності, зменшенням споживання палива, втрат 
тепла і води, а також скороченням викидів в атмосферу. 

Міжнародна консалтингова компанія наразі завершує 
незалежне передпроектне обстеження. Це обстеження 
включає у себе аналіз можливостей і процедур Компанії у 
сфері управління питаннями охорони навколишнього 
середовища, охорони праці, техніки безпеки і соціальних 
відносин (як в межах Компанії, так і у зв’язку з залученням 
підрядників для виконання будівельних робіт), а також аналіз 
негативних і позитивних екологічних і соціальних впливів 
запропонованої програми першочергових інвестицій з метою 
визначення рівня відповідності Проекту Вимогам до 
реалізації проектів (ВРП) ЄБРР. 

У ході передпроектного обстеження було визначено низку 
заходів, яких Компанія має вжити для забезпечення 
відповідності вимогам ЄБРР, і розроблено план реалізації 
цих заходів. Цей план включає у себе такі заходи, як 
покращення спроможності Компанії управляти екологічними і 
соціальними питаннями, а також створення систем 
управління, що відповідатимуть не лише національним 
вимогам, а й міжнародним стандартам. Крім цього, Компанія 
має вжити заходи, пов’язані з охороною праці та технікою 
безпеки, управлінням діяльністю підрядників та управлінням 
відходами, а також розробити і прийняти сталу політику у 
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сфері закупівель. 

Вищезгаданий план заходів включено до Плану екологічних 
та соціальних заходів (ПЕСЗ), що був розроблений 
консультантом і розглянутий ЄБРР. ПЕСЗ включає у себе 
заходи з корегування та пом’якшення визначених аспектів і 
впливів, що допоможуть Компанії виконати вимоги ЄБРР. 
Також був розроблений План залучення зацікавлених сторін 
(ПЗЗС). Обидва ці документи у даний час розглядаються 
Клієнтом. Клієнт повинен буде реалізовувати ПЕСЗ і ПЗЗС і 
подавати до Банку річні екологічні та соціальні звіти. 

Технічне співробітництво: До підписання 

 Техніко-економічне обґрунтування (€251 550), що 
фінансуватиметься в рамках Програми підготовки 
проектів централізованого теплопостачання в 
Україні (фінансується Швецією) 

 Аудит МСФЗ (€18 000), що фінансуватиметься з 
власних ресурсів Банку; 

Після підписання 

 Програма підтримки корпоративного розвитку, 
спрямована на покращення фінансових та 
операційних показників Компанії (€300 000 з 
донорських коштів, що будуть визначені пізніше); 

 Підтримка реалізації проекту, що включатиме у себе 
консультаційні послуги на етапі організації та 
проведення закупівель, підтримку в реалізації 
проекту та адмініструванні контрактів (€500 000 з 
донорських коштів, що будуть визначені пізніше). 

 

Можливості для бізнесу: Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР 
Питання: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
Електронна пошта: procurement@ebrd.com. 

Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Політика публічного інформування 
(ППІ): 

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та 
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою 
покращення обізнаності та розуміння його стратегій, 
принципів та діяльності. 

Текст ППІ 

Орган з розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (ОРС): 

ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість 
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або 
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на 
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур ОРС 
можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  

Російськомовну версію правил подання скарг та опису 
відповідних процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  
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Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення 
періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста 
ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного 
Представництва ЄБРР. 
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