OFFICIAL USE

Резюме проекту

Програма енергоефективності в державному секторі
України
Розташування:

Україна

Номер проекту:

47699

Сектор:

Муніципальна та екологічна інфраструктура

Тип повідомлення: Державний
Дата розгляду Радою директорів: 13 грудня 2017 р.
Статус:

Затверджено Радою директорів

Дата оприлюднення РП:

17 листопада 2017 р.

Опис проекту
Створення Програми енергоефективності в державному секторі України обсягом 100
млн. євро з метою надання кредитів муніципальним компаніям енергоменеджменту в
Україні на фінансування заходів з енергозбереження у громадських будівлях та
інфраструктурі вуличного освітлення. Кожний кредит буде гарантований відповідним
містом.

Цілі проекту
У кожному проекті в рамках цієї Програми пропонована інвестиція дозволить
муніципалітетам профінансувати заходи з енергоефективності у громадських будівлях
та вуличному освітленні за допомогою договорів енергосервісного підряду (ДЕП), що
будуть виконуватися приватними будівельними, інженерними або енергосервісними
компаніями (ЕСКО), які відбиратимуться на конкурсних засадах. Очікується, що
зазначені інвестиції призведуть до значного підвищення енергоефективності
громадських будівель, а отже збереження енергії, скорочення викидів парникових газів,
а також підвищення рівня комфорту в дитячих садочках, школах та лікарнях, які
включатимуться у підпроекти в рамках Програми.

Вплив на процес економічного переходу
Добрий.
«Зелена» економіка. Передбачається, що всі проекти в рамках цієї Програми будуть
кваліфікуватися як інвестиції GET (Green Economy Transition – «Перехід до «зеленої»
економіки») завдяки енергозбереженню та скороченню викидів CO2. Програма також
підтримує розвиток ринку ЕСКО в Україні шляхом використання ДЕП у ряді
українських міст, що повинне мати значний демонстраційний ефект. Крім цього, в
рамках існуючого проекту технічного співробітництва для розвитку ринку ЕСКО (що
підтримується спільним фондом Шведського агентства міжнародного співробітництва
у сфері розвитку та ЄБРР з енергоефективності та екологічних консультацій (SWUK))
Банк продовжить підтримувати заходи з покращення інформованості та навчання з
використання нової нормативно-правової бази для укладання договорів з ЕСКО
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(створеної за підтримки нещодавно завершеного проекту технічного співробітництва в
сфері розробки законодавства, що фінансувався Шведським агентством міжнародного
співробітництва у сфері розвитку).
Конкурентність. Кожний підпроект в рамках Програми дозволить залучити ресурси
приватного сектору для розробки та реалізації проектів енергозбереження, які
братимуть на себе частину ризиків чи досягнутої економії на енергоносіях.

Інформація про клієнта
Інформація про кожну компанію, що братиме участь, надаватиметься окремо для
кожного проекту.

Фінансування ЄБРР
100 млн. євро

Загальна вартість проекту
125 млн. євро

Екологічні та соціальні впливи
Програма в цілому не віднесена до жодної категорії, але кожний підпроект в її рамках
буде категоризовуватися на етапі підготовки Меморандуму з описом концепції (МОК).
Для кожного проекту буде виконуватися індивідуальне передінвестиційне екологічне і
соціальне дослідження (ПЕСД). Програма передбачає фінансування муніципальних
підпроектів для реалізації критично важливих заходів з підвищення енергоефективності
громадських будівель та вуличного освітлення у декількох містах України з метою
підвищення якості відповідних послуг та ефективності їх надання. Підпроекти в рамках
Програми
сприятимуть
підвищенню
енергоефективності,
зменшенню
енергоспоживання та скороченню викидів ПГ.
В рамках техніко-економічного обґрунтування для кожного проекту виконуватиметься
передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД), що включатиме у себе
оцінку потенційних негативних і позитивних екологічних і соціальних впливів, а також
екологічний і соціальний аудит існуючих систем управління, операцій та об’єктів
кожного Клієнта, який братиме участь, з приділенням особливої уваги потужностям та
операціям технічного обслуговування, організації праці та пропонованим заходам з
підвищення енергоефективності (включаючи ізоляцію, модернізацію обладнання
будинків тощо). Для забезпечення відповідності проектів ВРП ЄБРР будуть
розроблятися Плани екологічних і соціальних заходів і Плани залучення зацікавлених
осіб, що включатимуть у себе механізми подання і розгляду скарг. Якщо будь-які з
підпроектів будуть віднесені до категорії «А», що вимагає ОВНСС, вони
подаватимуться до Ради директорів для схвалення незалежно від розміру кредиту.

Технічне співробітництво
До підписання
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•

Техніко-економічне обґрунтування, включаючи передінвестиційний технічний,
екологічний і соціальний аналіз муніципальної компанії з енергоменеджменту та
міста. Очікується, що середня вартість окремого завдання становитиме до 200
тис. євро. Виконання цих ТЕО фінансується з коштів Рамкової програми
технічного співробітництва (Програма ТС для Програми енергоефективності у
державному секторі України). Фінансування для цієї програми надане Урядом
Швеції (див. нижче).

Після підписання
•

Програма ТС для Програми енергоефективності у державному секторі України в
рамках якої містам-учасникам надаватиметься допомога в підготовці ДЕП та
проведенні відповідних тендерів, розробці відповідних правил та законодавства
щодо діяльності ЕСКО, а також тестуванні ринку. Кошти даної програми ТС (що
триває) призначаються для підтримки ГУП, які створюватимуться у кожному
місті, що братиме участь у Програмі. Оцінювана потреба в коштах ТС за цією
програмою становить 3,5 млн. євро. Фінансування для першого етапу цього
завдання ТС надане Урядом Швеції (1,25 млн. євро) та Мультидонорським
рахунком ЄБРР-Україна (350 тис. євро). Решту 1,9 млн. євро пропонується
отримати від міжнародного донора або зі Спеціального фонду акціонерів (СФА)
ЄБРР.

•

Регуляторна підтримка в процесі укладення ДЕП через національну електронну
систему закупівель шляхом пілотного використання інструменту для оцінки
показників енергоефективності проектів у державному секторі (на основі
результатів завершеного проекту технічного співробітництва в регуляторній
сфері «Договори енергосервісного підряду: створення сприятливої законодавчої
бази для проектів ЕСКО в Україні»). Цей оцінювальний інструмент буде
вбудований в механізм подання та оцінки електронних пропозицій в якості
обов’язкового елемента (згідно з національним законодавством) для окремих
державних тендерів, що проводитимуть в електронній формі через обрану
платформу електронних закупівель. Оцінювана вартість цього завдання складає
15 тис. євро. Ці кошти погодився надати Уряд Швеції.

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Якщо йдеться про проект у державному секторі, відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР:
Тел.: +44 20 7338 6794,
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

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

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
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У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації із зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та розуміння
його стратегій, принципів та діяльності.
Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і які, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати
екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про подання скарг ви можете знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З
будь-якими запитаннями щодо подання скарг та критеріїв їх реєстрації та подання
згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com).
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