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Статус
Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий розгляд
Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість надання кредиту міському комунальному
підприємству
теплопостачання
«Чернівцітеплокомуненерго»
(далі
–
«Підприємство»), що веде діяльність у місті Чернівці (далі – «Місто»), для
фінансування встановлення індивідуальних теплопунктів і котлів на біопаливі,
перекладення мереж ізольованими трубами, модернізації котелень та систем
управління, а також встановлення контрольно-диспетчерської системи у Місті
(далі
–
«Проект»).
Проект
спрямований
на
значне
підвищення
енергоефективності, скорочення втрат енергії, зменшення споживання газу та
електроенергії, а також підвищення якості послуг постачання тепла і гарячої
води у Місті.

Вплив на перехідні процеси в економіці
Цей Проект реалізується в рамках Комплексної програми реформування
сектору централізованого теплопостачання в Україні, що передбачає
досягнення конкретних цілей економічного переходу в цьому секторі.
Досягнення цих цілей потребує багатопроектного стратегічного підходу з
синергетичним поєднанням пріоритетних інвестицій, технічного співробітництва
та політичного діалогу. Передбачається, що Проект матиме наступні впливи на
перехідні процеси в економіці:
Розвиток ринків: Проект передбачає підтримку розробки нової тарифної
методології та її затвердження на рівні Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нова
тарифна методологія має забезпечувати: (i) повне покриття операційних витрат
і контроль за витратами; (ii) повне покриття інвестиційних витрат відповідно до
інвестиційної програми, затвердженої Національною комісією що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; та (iii)
кращу передбачуваність та планування доходів на основі процесу
формалізованого, регулярного, прозорого та своєчасного корегування тарифів.
Місто і Підприємство укладуть договір надання громадських послуг, в якому
будуть чітко визначені їх права та обов’язки у зв’язку з наданням послуг
централізованого теплопостачання та капітальних інвестицій, у тому числі
правила і політика встановлення тарифів. Заходи з оптимізації попиту, що
пропонуються в рамках Проекту, допоможуть Підприємству вдосконалити
практику виставлення рахунків на основі фактичного споживання та покращити
збір платежів.
Демонстрація
успішної
реструктуризації:
Фізичні
інвестиції
та
комерціалізація, передбачені в рамках Програми корпоративного розвитку, що є
частиною Проекту, сприятимуть покращенню операційних і фінансових
показників Підприємства, а також матимуть значний демонстраційний ефекти
для інших міст і комунальних підприємств України в тому, що стосується шляхів
підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання та
скорочення втрат і витрат.
Енергоефективність: Передбачається, що реалізація інвестиційної програми в
рамках цього Проекту призведе до значного підвищення енергоефективності, а
також більш ефективного енергоменеджменту на рівні окремих будинків, а отже
створення стимулів для енергозбереження серед кінцевих споживачів.
Клієнт
Міське комунальне підприємство теплопостачання
«Чернівцітеплокомуненерго», що веде діяльність у місті Чернівці та повністю
належить Місту.
Фінансування ЄБРР
Кредит ЄБРР для Підприємства в розмірі €7 млн. та кредит Фонду чистих
технологій (ФЧТ) в розмірі €3 млн. Обидва кредити будуть надані під гарантію
Міста.

Для Проекту передбачається грантове співфінансування в розмірі до €4 млн. з
Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
(E5P).
Також передбачається місцеве співфінансування у розмірі до €2 млн.
Вартість проекту
До €16,9 млн.
Екологічна і соціальна категорія, впливи та шляхи їх пом’якшення
Проект віднесено до категорії «B» згідно з Екологічною та соціальною політикою
ЄБРР 2008 р. Очікується, що пріоритетні інвестиції в реабілітацію та
модернізацію інфраструктури централізованого теплопостачання принесуть
екологічні та соціальні вигоди, пов’язані з загальним поліпшенням якості послуг
постачання тепла і гарячої води у Місті, підвищенням енергоефективності,
зменшенням споживання пального та електроенергії, скороченням втрат тепла і
води, а також скороченням викидів в атмосферу.
Триває передінвестиційне обстеження, що включає у себе аналіз можливостей
та процедур Підприємства у сфері охорони довкілля, здоров'я, праці та
соціального менеджменту на рівні Підприємства та його будівельних
підрядників, а також аналіз негативних і позитивних екологічних і соціальних
впливів пропонованої програми пріоритетних інвестицій з метою визначення
відповідності Проекту Вимогам до реалізації проектів (ВРП) ЄБРР. Очікується,
що негативні ефекти обмежуватимуться короткостроковими впливами
будівельних робіт у сфері охорони довкілля, праці та техніки безпеки, які можна
буде належним чином пом’якшити шляхом врахування природоохоронних
заходів при плануванні та виконанні будівельних робіт.
Передбачається розробка та узгодження з Підприємством Плану екологічних і
соціальних заходів (ПЕСЗ), що міститиме заходи з пом’якшення визначених
негативних впливів і вимоги щодо інформування зацікавлених сторін.
Підприємство буде зобов’язане виконувати ПЕСЗ, своєчасно інформувати
зацікавлені сторони, на які впливатиме Проект, а також подавати Банку річні
екологічні та соціальні звіти.
Технічне співробітництво
До підписання


Техніко-економічне обґрунтування. Загальна вартість цього завдання
склала €180 тис. Відповідні витрати фінансуються Урядом Швеції в
рамках Програми підготовки проектів модернізації централізованого
теплопостачання в Україні;



Аудит відповідно до МСФЗ. Оцінювана вартість завдання - €20 тис.
Відповідні витрати пропонується фінансувати з власних ресурсів Банку;

Після підписання



Програма корпоративного розвитку, спрямована на покращення
фінансових та операційних показників Підприємства. Оцінювана вартість
завдання - €250 тис. Передбачається, що відповідні витрати будуть
профінансовані донорами на двосторонній чи багатосторонній основі або
зі Спеціального фонду акціонерів (СФА) ЄБРР;



Послуги з підтримки реалізації проекту, включаючи консультативну
допомогу під час проведення закупівель, допомогу в реалізації проекту та
адмініструванні контрактів. Оцінювана вартість завдання - €450 тис.
Передбачається, що відповідні витрати будуть профінансовані донорами
на двосторонній чи багатосторонній основі або з СФА.

Для того, щоб дізнатися про можливості для консультантів у проектах, що
фінансуються з фондів технічного співробітництва, відвідайте сторінку закупівлі
послуг консультантів.
Контактна інформація підприємства
Пан Олександр Меленчук, директор
Тел.: +380 3722 41135
Факс: +380 3722 47844
Електронна пошта: chernivtsitke@gmail.com

