
6.3	Модернізація системи теплопостачання
6.3.1	Реконструкція теплової мережі
компанія централізованого теплопостачання продовжить фінансування та роботи по реконструюванні теплової мережі. Це, однак, повинно бути виконано в структурованій формі і відповідно до детального плану. Програма пріоритетних інвестицій включала в себе реконструкцію теплової мережі. Оскільки робота може бути почата після завершення модернізації, що стане частиною програми пріоритетних інвестицій, під час реалізації реконструкції теплової мережі компанія централізованого теплопостачання повинна ідентифікувати трубопроводи, які підлягають подальшій реконструкції. Реконструкцію рекомендується проводити послідовно ‑ район за районом. У той час, як програма пріоритетних інвестицій зосереджена виключно на трубопроводах значних розмірів, увага також повинна приділятися трубопроводам з меншими розмірами (розподільчим мережам).
6.3.2	Виведення з експлуатації ЦТП (перехід від 4-ох трубної до 2-ох трубної системи розподільчих теплових мереж)
У програмі пріоритетних інвестицій заплановано, що при встановленні ІТП центральні теплові пункти (ЦТП) повинні бути виведеними з експлуатації. За рахунок цього компанія централізованого теплопостачання може одночасно перейти від використання 4-ох трубної системи розподільчих теплових мереж до 2-ох трубної системи розподільчих теплових мереж при наданні послуг з опалення та гарячого водопостачання.
У кожному конкретному випадку потрібно дослідити, чи є більш доцільним продовжити використання 4-ох трубної системи розподільчих теплових мереж до будинків, чи має більший сенс прокласти труби від будинку до будинку, тим самим зменшуючи втрати в тепловій мережі.
6.3.3	Встановлення системи захисту котла від конденсації вологи вихідних димових газів
Окрім того, при встановленні ІТП знизиться температура зворотної води. Це призведе до зниження втрат в тепловій мережі і економії електроенергії на насосах. Тим не менше, сучасні котли не розраховані на температуру зворотної води в 40 С, а тому за такої пониженої температури зворотної води піддаватимуться дії корозії внаслідок конденсації вологи вихідних димових газів. Тому потрібно інвестувати обладнання котлів відповідними системами, які забезпечують захист від конденсації вологи вихідних димових газів шляхом рециркуляції частини води, що постачається, та подальшим її змішуванням зі зворотною водою.
6.3.4	Заміна насосів
Після встановлення ІТП у всіх будинках житлового масиву Сонячний доцільно перейти до кількісно-якісного режиму центрального регулювання відпуску теплової енергії у системах централізованого теплопостачання, що призведе до суттєвої економії електроенергії на насосах. Впровадження кількісно-якісного режиму центрального регулювання відпуску теплової енергії повинно плануватися в поєднанні з встановленням ІТП. Введення кількісно-якісного режиму центрального регулювання відпуску теплової енергії потребуватиме оснащення усіх основних насосів системи теплопостачання перетворювачами частоти з контролем швидкості обертання двигунів насосів або заміни насосів на нові. Окрім того, мережа централізованого теплопостачання повинна бути обладнана одним або декількома перетворювачами перепаду тиску. Отже, швидкість обертання основного насосу – а, отже, і споживання води та напір насоса ‑ визначається виміряним перепадом тиску, в той час як температура теплопостачання визначатиметься компанією централізованого теплопостачання. Загалом, це є низькозатратне рішення, що має додаткову перевагу, яка полягає в підвищенні рівня послуг для споживачів. Це зумовлено тим, що кількісно-якісний режим центрального регулювання відпуску теплової енергії дозволяє більш точно передбачити фактичну потребу споживачів в тепловій енергії шляхом забезпечення необхідного тиску води та необхідної температури теплопостачання в кожному ІТП.
6.3.5	Об’єднання систем теплових мереж
Основною перешкодою для ефективного впровадження нових теплогенеруючих потужностей, які базуються на використанні поновлюваних джерел енергії, є той факт, що потреби в тепловій енергії в кожній з зазначених систем теплопостачання є зазвичай надто малими, щоб скористатися ефектом економіки масштабу. У зв’язку з такою потребою було проаналізовано, які з систем теплопостачання можуть дійсно бути об’єднаними з метою утворення систем великого масштабу, які отримують теплову енергію з одного існуючого джерела теплової енергії. Щоб переконатися, що ефект економіки масштабу є вищим від витрат, пов’язаних з об’єднанням систем теплопостачання, цей аналіз був проведений в поєднанні з розробленням техніко-економічних обґрунтувань інвестицій, спрямованих на влаштування нових потужностей.

6.4	Нові теплогенеруючі потужності
6.4.1	Заміна газових котлів
В загальному, котельні були модернізовані, слідуючи структурованому підходу, який є рекомендованим при реконструкції теплових мереж. Окрім того, був використаний досвід, отриманий при модернізації котельні на вул. Лесі Українки.
З впровадженням ІТП та зниженням температури зворотної води до приблизно 40 °C стане можливим використання з ефективністю до 100% (у порівнянні з поточною 90% ефективністю) високоефективних конденсаційних котлів, які функціонують на природному газі. Так як на один котел в котельні, як правило, припадає набагато більше навантаження, ніж на інші (оскільки на нього припадає базове навантаження, а, отже, і навантаження в неопалювальний сезон), має сенс не міняти всі котли в декількох котельнях, а спочатку замінити один котел в кожній котельні.
6.4.2	Впровадження когенераційної установки на біомасі
Місто планує впровадити когенераційну станцію з використанням біомаси в якості палива. Існування в Україні “зеленого” тарифу є значним стимулом для такого впровадження. Договір з публічно-приватного партнерства повинен бути складений з інвестором, який відповідає вимогам Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні, запровадженої за ініціативи Європейського банку реконструкції та розвитку.
Продаж виробленої електричної енергії в електромережу буде відбуватися за зеленим тарифом, а теплова енергія буде продаватися Тернопільміськтеплокомуненерго за зниженою ціною. Оскільки частиною програми пріоритетних інвестицій є впровадження котельної установки на біомасі, найбільш ефективним рішенням є розпочати будь-які подальші роботи зі спорудження пропонованої когенераційної станції лише після того, як включена у програму пріоритетних інвестицій котельна установка буде функціонувати та експлуатуватися у повній мірі та протягом періоду часу, достатнього для отримання практичного досвіду з забезпечення біомасою в якості палива для виробництва теплової та електричної енергії.
6.4.3	Установка на біогазі
Встановлення установки на біогазі не було включено в програму пріоритетних інвестицій, оскільки інші варіанти вважалися більш реальними для впровадження. Тим не менше, консультант провів ряд попередніх досліджень в цій області, на основі чого було встановлено декілька життєздатних варіантів. 
На основі попередніх досліджень Консультант зробив висновок, що ряд питань потребує подальшого вивчення. Тим не менше, Консультант рекомендував включити впровадження біогазової установки в довготермінову стратегію. Консультант також рекомендував, щоб наступне було прийняте до уваги при подальшій розробці даної концепції:
1	Розробка концепції установки на біогазі, включаючи детальну оцінку впливу на довкілля, займе, ймовірно, від 3 до 4 років; Беручи до уваги технічну та біологічну складність таких процесів, на тлі організації потенційної регіональної групи з біоенергетики та біотехнологій повинна проводитися підготовка технічних експертів;
2	Установкою на біогазі повинна керувати окрема компанія, яка спеціалізується на виробництві біогазу (можливо, дочірня компанія компанії централізованого теплопостачання), в той час як компанія централізованого теплопостачання буде закуповувати вироблений біогаз та продавати теплову енергію споживачам і електричну енергію для електромережі за зеленими тарифами;
3	За умови можливої значної вигоди від впровадження біогазової установки, поряд з довгим терміном її впровадження та потребі в значних капіталовкладеннях, Консультант рекомендує провести фінансування техніко-економічного обґрунтування окремо, наприклад, за рахунок міжнародної двохсторонньої допомоги, перед будь-яким застосуванням кредиту, наданого Європейським банком реконструкції та розвитку.

6.5	Створення регіонального центру з підготовки фахівців-технологів для роботи на заводах з виробництва біогазу/ біомаси
В межах стратегічної довготермінової інвестиційної програми планується створення центру з підготовки фахівців-технологів для роботи на заводах з виробництва біогазу/ біомаси, який, ймовірно, буде структурним підрозділом Тернопільського технічного університету, з залученням Компанії централізованого теплопостачання та факультетів інших напрямків, включаючи мікробіологію, екологію, лісове господарство, агрономію та логістику. Будучи структурною частиною вищого навчального закладу, даний центр повинен отримати право на проведення міжнародних академічних програм обміну та міжнародну двохсторонню і багатосторонню підтримку.

6.6	Генерування теплоти сонячними колекторами великого масштабу
В межах програми пріоритетних інвестицій заплановано впровадження сонячного колектора малого масштабу з загальною площею абсорбційної поверхні 500 м2. Даний сонячний колектор повинен розглядатися як пілотна установка з метою накопичення компанією централізованого теплопостачання досвіду генерування теплоти сонячними колекторами. З метою покриття 20% добового навантаження можливим є впровадження систем сонячних колекторів значно більшого масштабу, що дозволить відносно дешеве цілодобове постачання гарячої води. Хоча установка малого масштабу є економічно невигідною, два фактори зроблять її більш вигідною в майбутньому: (тобто установка хоч і модняча, але  неліквідна взагалі, це визнано самими експертами)
1	Економіка масштабу – Вартість встановлення наземних сонячних станцій з площею 500 м2 або більше може бути знижена на 30-40 %. 
2	Підвищення цін на природній газ - Очікується, що ціни на природній газ суттєво зростуть протягом наступних 10 років, що, ймовірно, призведе до більшої конкурентоздатності джерел сонячної енергії.

6.7	Акумулювання теплової енергії
Усі заплановані в програмі пріоритетних інвестицій інвестиції, спрямовані на влаштування нових потужностей, включаючи котел на біомасі, отримають вигоду від акумулювання теплової енергії у вигляді вирівнювання добових змін навантаження та забезпечення безперервного виробництва теплової енергії. Зокрема, генерування теплоти сонячними колекторами великого масштабу залежить від наявності акумулювання теплової енергії.

6.8	Резюме стратегічної довготермінової інвестиційної програми
У поданій таблиці надана узагальнена інформація про довготермінову інвестиційну програму
Таблиця 6.1	Узагальнена інформація про стратегічну довготермінову інвестиційну програму

Компонент
Потенційне джерело фінансування
Часові рамки
Запланований бюджет
млн. євро
1.
Програма пріоритетних інвестицій




Встановлення на котельні Курбаса 8 МВт котла на деревній трісці в комплексі з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів
Кредит, наданий Європейським банком реконструкції та розвитку
2012 - 2014
5.1

Реконструкція системи централізованого теплопостачання котельні Київська з влаштуванням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у всіх житлових будинках, встановленням мережних насосів зі змінною частотою обертання, заміною окремих ділянок теплових мереж
Грант з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
2012 - 2014
4.5

Реконструкція котельні Лесі Українки з заміною котлів, встановленням насосів зі змінною частотою обертання, влаштуванням сонячних колекторів, заміною окремих ділянок теплових мереж
Кредит, наданий Європейським банком реконструкції та розвитку
2012 - 2014
1.28

Заміна окремих ділянок теплових мереж, передбачена у складі компонентів (2) і (3) програми
Кредит, наданий Європейським банком реконструкції та розвитку
2012 - 2014
0.847

Заміна насосів на інших котельнях системи теплопостачання житлового масиву Сонячний
Кредит, наданий Європейським банком реконструкції та розвитку
2013 - 2014
0.5

Влаштування системи диспетчерського керування процесом теплопостачання SCADA
Грант з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
2014
0.5

Проектування та проведення закупівель

2011 - 2014
0.9

Непередбачені витрати (10%) на вищезазначене

-
1.37
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Управління стороною споживача




Систематичний облік




·1	Лічильники в котельнях (60 од.)
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2014 - 2016
0.12

·2	Лічильники в житлових будинках
Державний бюджет
2012 - 2016
1

Встановлення ІТП в житлових будинках
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2015 - 2020
18



Компонент
Потенційне джерело фінансування
Часові рамки
Запланований бюджет
млн. євро

Інвестиції, пов’язані з встановленням ІТП в бюджетних будинках
Приватний інвестор
2011 – 2018
2.5
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Модернізація системи теплопостачання




Реконструкція теплової мережі
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2016 - 2020
5

Виведення з експлуатації ЦТП (перехід від 4-ох трубної до 2-ох трубної системи розподільчих теплових мереж)
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2015 - 2020*
0

Встановлення систем захисту котла від конденсації вологи вихідних димових газів
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2015 - 2020*
1

Заміна насосів
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2015 - 2020*
1.5

Об’єднання систем теплових мереж
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2018 - 2025
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Заміна газових котлів
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2015 - 2025
6

Впровадження когенераційної установки на біомасі
Приватний інвестор
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Впровадження установки на біогазі


 

·1	Техніко-економічне обґрунтування
Двохстороння допомога
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·2	Інвестиції 15 МВт
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
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Створення регіонального центру з підготовки фахівців-технологів для роботи на заводах з виробництва біогазу/ біомаси
Міжнародні програми та гранти
2016 - 2022
1

Сонячні колектори великих масштабів (12,000 м2)
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2016 - 2025
2.5

Акумулювання теплової енергії
компанія централізованого теплопостачання та місцевий бюджет
2013 - 2015
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РАЗОМ
77 МЛН. Євро

Основною складовою собівартості стратегічного довготермінового інвестиційного плану є сума у 18 млн. євро на впровадження ІТП. Оскільки консервативна оцінка впровадження одного ІТП складала 30,000 євро, ця сума могла би виявитися значно меншою. 
Очікується, що деякі з основних інвестицій, спрямованих на влаштування нових виробничих потужностей (напр., когенераційної установки на біомасі), повинні бути здійсненими приватними інвесторами. Тому, потреби в капіталі та зобов’язання компанії централізованого теплопостачання не є настільки широкими, як це може видатися з приведеної вище таблиці.
На впровадження сонячних колекторів великих масштабів надано дуже багато часу. Це зумовлено тим фактом, що хоча і впровадження сонячних колекторів могло би бути важливим проектом, інші проекти мають вищу пріоритетність внаслідок їх стабільно вищої норми прибутку. Якщо б підрозділ компанії централізованого теплопостачання з реалізації проекту мав грошові ресурси, щоб взятися за виконання даного додаткового завдання, було б важливо розглянути це питання. Реалізація проекту по впровадженню сонячних колекторів могла би зайняти менше року. У цьому разі проект би не містив невизначеностей, пов’язаних з запланованими проектами по впровадженню установок на біомасі та біогазі.



7	Аналіз фінансового прогнозу
7.1	Загальний підхід
Інтегрована модель фінансового прогнозування підготовлена відповідно до вимог, визначених у технічному завданні проекту, і включає звіти про обіг коштів, звіти про доходи і балансові звіти для компанії централізованого теплопостачання, а також супровідні специфікації для терміну планового періоду.
Основою для фінансового прогнозу є проаналізована фінансова інформація про Компанію централізованого теплопостачання за 2010 рік.
Фінансовий прогноз надає інформацію про вплив пропонованої програми пріоритетних інвестицій, а також про ряд очікуваних протягом планового періоду комерційних розробок. 
Фінансова життєздатність визначається як здатність комунального підприємства покривати його витрати на послуги з експлуатації та технічного обслуговування, та обслуговувати його зобов’язання впродовж усього планового періоду. Основними показниками життєздатності є:
1	Здатність комунального підприємства підтримувати позитивні баланси коштів впродовж усього планового періоду
2	Здатність комунального підприємства підтримувати коефіцієнт обслуговування боргу на рівні 1.3 або більше впродовж терміну погашення кредиту (який, як передбачається, буде стандартним зобов’язанням в межах кредитного договору між Європейським банком реконструкції та розвитку та містом/комунальним підприємством)
3	Здатність підтримувати рівень побутових тарифів на доступному по ціні рівню впродовж усього планового періоду. Доступність цін на існуючі комунальні послуги для домашніх споживачів буде визначатися як порогове значення витрат на послуги з опалення та гарячого водопостачання, яке лежить в межах 12-15% від середнього доходу домогосподарства.
Аналіз життєздатності не проводиться, базуючись виключно на фінансуванні на повній комерційній основі; фінансові прогнози включають грошові ресурси, надані джерелами фінансування у формі грантів для підтримки програми пріоритетних інвестицій (тобто фінансування з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля).


7.2	Основні припущення моделі фінансового прогнозування 
Припущення моделі фінансового прогнозування, які використовуються при аналізі протягом планового періоду терміном 20 років, надано нижче:
7.2.1	Умови надання кредиту
компанія централізованого теплопостачання не має наявних кредитів чи інших довготермінових фінансових зобов’язань. Орієнтовний фінансовий план для програми пріоритетних інвестицій передбачає надання Європейським банком реконструкції та розвитку кредиту на суму
10 млн. євро.
До цього часу м. Тернопіль та Європейський банк реконструкції та розвитку не погодили повністю умови кредитування. Для проведення фінансового аналізу прийняті наступні умови надання кредиту:
1	Валюта кредиту:		євро 
2	Тип кредиту:		Періодичний
3	Термін надання кредиту (роки):	13 років; пільговий період кредиту ‑ 3 роки, період погашення кредиту ‑ 10 років 
4	Відсотки:		максимум 8%
5	Комісійні:	0,5%
6	Початкова комісія:		1%

7.2.2	Динаміка цін на природний газ
Починаючи з 1 липня 2011 року тариф на природній газ, який використовується для виробництва теплової енергії для комерційних організацій і бюджетних установ, становить 3,368.97 грн. плюс ПДВ 20% за 1,000 м3 включно з транспортуванням, та 1,191 грн. плюс ПДВ 20% за 1,000 м3 включно з транспортуванням – для домогосподарств. Складова тарифу за транспортування природного газу складає 285 грн. плюс ПДВ за 1,000 м3.
Оскільки на домогосподарства припадало приблизно 79% від загального споживання теплової енергії в Гкал, тоді як на інші категорії споживачів припадало близько 21%, поточна середньозважена ціна на природний газ з 1 липня 2011 року повинна становити приблизно 1580 грн. за 1000 м3 без врахування ПДВ.
В Україні держава в значній мірі дотує ціни на природний газ для виробництва теплової енергії для домогосподарств. Зацікавлені сторони в секторі енергетики очікують гармонізації між регульованими та ринковими цінами, проте існує значна невизначеність щодо того, коли ця гармонізація настане.
У фінансовому прогнозі передбачається, що гармонізація відбудеться поступово в період з 2012 по 2014 рік.
Ринкові ціни на природний газ протягом планового періоду базуються на неофіційних прогнозах для Європи, якими є IЕА World Energy Outlook та прогноз Генерального Директора ЄС з Питань Енергії “EU energy trends to 2030”.
Ринкові ціни на природний газ в Україні будуть оцінюватися на основі європейських еталонних цін з поправкою на витрати, пов’язаних з міжнародним транспортуванням (з України до Європи), які, за попередніми оцінками, складатимуть 35-40 євро за 1,000 м3. Ринкові ціни, з якими стикається компанія централізованого теплопостачання м. Тернопіль, будуть враховувати витрати на місцеве транспортування.
Тенденція цін на газ, яку передбачає базовий сценарій фінансового прогнозу, показана на малюнку нижче. Вважається, що за незмінних цін, ціни для Компанії на теплову енергію, яка виробляється для домогосподарств та бюджетних/комерційних споживачів, прямують до ринкової ціни. В реальних цінах 2011 року середньозважена ціна на природний газ для Компанії збільшиться з 1.58 грн./м3 в 2001 до 2.48 грн./м3 в 2014. 
7.2.3	Споживання природного газу
Фінансовий прогноз передбачає зменшення обсягу споживання газу в результаті реалізації програми пріоритетних інвестицій. Приблизно 14% зниження в споживанні газу очікується в період з 2011 року до повної реалізації програми пріоритетних інвестицій в 2015 році, тобто з 86.1 млн. м3 до 74.4 млн. м3 в рік.
7.2.4	Динаміка цін на електроенергію
За точку відліку фінансовий прогноз взяв ціну на електроенергію для компанії централізованого теплопостачання в 2011 році (0,835 грн. за кВтгод або приблизно 0,08 євро за кВтгод). Очікується, що за незмінних цін ціни на електроенергію будуть зростати протягом перших років планового періоду доти, поки вони перебувають у відповідності з європейськими базовими цінами (відповідно до прогнозу Генерального Директора ЄС з Питань Енергії “EU energy trends to 2030”). Передбачається, що за незмінних цін ціни на електроенергію збільшаться більш ніж на 60% в період між 2011 і 2016 роками.
7.2.5	Споживання електроенергії
Фінансовий прогноз передбачає зменшення обсягу споживання електричної енергії в результаті реалізації програми пріоритетних інвестицій. Приблизно 10% зниження в споживанні електричної енергії очікується в період з 2011 року до повної реалізації програми пріоритетних інвестицій в 2015 році, тобто з 20.6 до 18.5 1,000*МВтгод в рік.
7.2.6	Динаміка цін на біомасу
Базова ціна на біомасу становить 307 грн./тонна (на основі пропозицій від постачальників). Очікується, що ціни можуть зрости у зв’язку з впровадженням нових виробничих потужностей, хоча на даний час не існує надійних прогнозів щодо цін на біомасу в Україні. Для проведення фінансового аналізу вважається, що річне зростання ціни за тонну біомаси складатиме 2%. 
7.2.7	Чисельність населення, кількість споживачів
За точку відліку фінансовий прогноз взяв припущення, використані при прогнозуванні виробництва/споживання електроенергії в районі обслуговування. Населення м. Тернопіль залишається стабільним в останні роки і складає приблизно 216,000 чол. Очікується, що ця стабільність збережеться і протягом найближчих кількох років. 
Більш важливими для пропонованого проекту є припущення щодо кількості під’єднаних до системи централізованого теплопостачання споживачів та очікування щодо спроможності комунального підприємства повернути споживачів, що від’єдналися, в систему централізованого теплопостачання. Базовий сценарій фінансового прогнозу передбачає збереження поточної кількості під’єднаних до системи теплопостачання споживачів (близько 65%) впродовж усього планового періоду.
7.2.8	Обсяг виробленої та спожитої/нарахованої теплової енергії і гарячої води
Знову ж, фінансовий прогноз використовує припущення, використані при прогнозуванні обсягу виробництва/споживання електричної енергії в районі обслуговування, щодо:
1	Технології виробництва та параметрів і ефективності виробництва електроенергії;
2	Припущень, пов’язаних з споживанням теплової енергії і гарячої води та змінами, зокрема, змінами, зумовленими інвестиціями, які спрямовані на впровадження ІТП.
Впровадження методу нарахувань за результатами приладного обліку споживання теплової енергії не є компонентом програми пріоритетних інвестицій. Місто та комунальне підприємство не мають жодних конкретних планів щодо переходу з методу нарахувань за спожиту теплову енергію до даного методу нарахувань. 
Прогноз щодо обсягу споживання теплової енергії та гарячої води зображений на малюнках нижче. Прогнозується, що обсяг споживання теплової енергії зменшиться на 7% з 2011 по 2015 роки, у той час, як зі провадженням цілодобового гарячого водопостачання житлового масиву Сонячний обсяг споживання гарячої води збільшиться на 14% протягом цього ж періоду часу. Очікується, що загальний обсяг споживання енергії зменшиться на 4% з 2011 по 2015 роки, тобто з 491 до 471 1,000*Гкал. 
При визначенні споживчих тарифів компанія централізованого теплопостачання за точку відліку приймає тарифи в Гкал, встановлені НКРЕ, на основі яких встановлюються фіксовані ставки та тарифи на основі спожитої теплової енергії в розрахунку на м2 опалювальної площі та душу населення відповідно. Заради прозорості, фінансовий аналіз передбачив доходи на основі обсягу споживання в Гкал та тарифів в Гкал, затверджених НКРЕ.
Обсяг виробництва теплової енергії є функцією очікуваного обсягу споживання енергії та ефективності виробництва і розподілу енергії. Очікується, що загальний обсяг виробництва теплової енергії зменшиться приблизно на 3.5% в період з 2011 по 2015 роки, тобто з 622 до
541 тис. Гкал.
7.2.9	Субвенції
Кабінет міністрів України періодично видає укази, які дозволяють компаніям централізованого теплопостачання звертатися за субвенціями на покриття витрат, пов'язаних з підвищенням цін на природний газ, за певний попередній період. Спрогнозувати, коли такі укази будуть видані і за який період будуть надаватися субвенції, неможливо. Прохання щодо надання субвенції підлягають розгляду і Очікується, що субвенції Компанії на покриття різниці між тарифами на теплову енергію та природний газ за період з 01.10.2009 по 31.12.2010 складуть 35 млн. грн. в 2011 році. У пропонованій моделі фінансового прогнозу надання субвенцій після 2011 року явно не враховується. Модель фінансового прогнозу передбачає, що споживчі тарифи дадуть необхідні доходи для покриття витрат на природний газ протягом даного року за діючими тарифами. 

7.2.10	Розподіл доходів від теплового сектору
Щороку Тернопільська міська рада встановлює обов’язкові відрахування з чистого прибутку, що мають бути сплачені до міського бюджету компаніями, які перебувають у власності міської ради. Відповідно до рішення міської ради компанія централізованого теплопостачання була зобов’язана перерахувати 10% з її чистого прибутку в міський бюджет в 2009 році та зобов’язана сплатити 50% з її чистого прибутку в 2011 році. З ціллю фінансового прогнозування вважається, що така практика перерахувань в міський бюджет припинена. 

7.3	Фінансовий план (пункт 7.3 і ми поступово підходимо до самого цікавого. пропонується зробити висновки самостійно, я виділятиму найбільш цікаве жирним шрифтом і лише в кінці я дам своє резюме)
Фінансова модель передбачає вибір періоду часу та розподіл фінансування, які є визначеними для кожного основного інвестиційного компоненту в плані закупівель. 
Орієнтовний фінансовий план в цінах 2011 року складає 15 млн. євро, включаючи непередбачені матеріальні витрати. До цієї суми додаються втрати внаслідок інфляції протягом періоду впровадження. Враховуючи місцеві і міжнародні темпи інфляції та місцевий/закордонний розподіл коштів на впровадження компонентів програми пріоритетних інвестицій, загальна вартість програми пріоритетних інвестицій складає близько 15.3 млн. євро.
Передбачається, що грант з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля буде спрямований на впровадження ІТП, для яких інвестиційні затрати разом з відповідними непередбаченими матеріальними і грошовими витратами налічують близько 5.1 млн. євро. Заплановано, що інша частина інвестиційної програми буде профінансована за рахунок надання кредиту Європейським банком реконструкції та розвитку, для компонентів якої інвестиційні затрати разом з відповідними непередбаченими матеріальними і грошовими витратами становлять близько 10.2 млн. євро. 
Потрібно підкреслити, що фінансовий план є орієнтовним; зобов’язання в рамках гранту ще не введені, а умови надання кредиту Європейським банком реконструкції та розвитку не погоджені до кінця.
Таблиця 7.1 Орієнтовний фінансовий план (млн. євро, включаючи вартість непередбачених витрат)
Інвестиційнийкомпонент
Впровадження
Фінансування

2013
2014
2015
Всього
ЄБРР
Грант
Всього
1. Індивідуальні теплові пункти
0,5
2,1
2,1
4,7

4,7
4,7
2. Реконструкція тепломереж

0,9

0,9
0,9

0,9
3. Заміна циркуляційних насосів

0,5

0,5
0,5

0,5
4. Котел на біомасі і тепловий насос

5,2

5,2
5,2

5,2
5. Реконструкція газової котельні

0,5
0,6
1,1
1,1

1,1
6. Влаштування сонячного колектору
0,2


0,2
0,2

0,2
7. Система диспетчеризації

0,3
0,2
0,5
0,5

0,5
Проектування і процес закупівель
0,9


0,9
0,9

0,9
Непередбачені витрати
0,2
0,8
0,3
1,3
0,9
0,4
1,3








Всього
1,7
10,4
3,2
15,3
10,2
5,1
15,3


Потрібно зазначити, що витрати на невідшкодовані ПДВ не входять у фінансовий план (див. обговорення щодо ПДВ вище). Припускається, що витрати на невідшкодовані ПДВ будуть погашені на місцевому рівні, містом або компанією централізованого теплопостачання. 
Окрім того, інвестиційні витрати, пов’язані з впровадженням котла на біомасі, не включають в себе вартість необхідних заходів для підготовки виділеного під забудову місця на вул. Курбаса. Очікується, що ці витрати, сума яких до сих пір не встановлена, буде нести місто.

7.4	Необхідні підвищення тарифів
Приймаючи ло уваги усі комерційні припущення, викладені вище, та пропонований кредитний/грантовий фінансовий план програми пріоритетних інвестицій, підвищення тарифів є необхідними для забезпечення фінансової стійкості/життєздатності діяльності компанії централізованого теплопостачання.
Очікується, що необхідні витрати Компанії (витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, заміну поточих активів та витрати на обслуговування боргу), суттєво зростуть в період з 2011 по 2015 роки, як це показано на малюнку нижче.
Малюнок 7.1. Реальне підвищення грошових витрат

Прогнозується, що фактором, який найбільше зумовлюватиме необхідність підвищення тарифів, буде підвищення цін на природний газ для компанії централізованого теплопостачання. Базовий сценарій прогнозу передбачає майже дворазове збільшення цін на природний газ для компанії централізованого теплопостачання в період з 2011 по 2014 роки, що, як прогнозується, призведе до очікуваної гармонізації ринкових і регульованих цін в Україні.
Оскільки витрати на природний газ складають більше 70% експлуатаційних витрат компанії, таке підвищення цін на природний газ неминучу спричиняє необхідність в різкому підвищенні споживчих тарифів. Це особливо відповідає дійсності, враховуючи те, що базові тарифи 2011 року були встановлені на рівні, який був недостатнім для повного покриття витрат Компанії.
У фінансовому прогнозі передбачена потреба в повному відшкодуванні витрат, пов’язаних зі змінами тарифів. Вважається, що споживчі тарифи повинні бути такими, щоб давати необхідні доходи для покриття витрат на природний газ протягом даного року за діючими тарифами. Надання субвенцій урядом на покриття витрат, пов'язаних з підвищенням цін на природний газ, не моделюється, так само, як і не передбачається будь-яка інша форма урядових субсидій, що надаються компаніям централізованого теплопостачання на покриття витрат на природний газ.
У той час як підвищення цін на природний газ, з якими стикається компанія централізованого теплопостачання, в першу чергу буде результатом підвищення регульованих цін для домогосподарств, немає можливості повністю врахувати в тарифах для споживачів відповідне збільшення витрат для Компанії внаслідок і так обмеженої доступності ціни на природний газ. Підвищення тарифів для бюджетних/комерційних споживачів також буде необхідним; воно буде необхідним і для продовження перехресного субсидування різних груп споживачів. Тому фінансовий прогноз передбачає, що різниця між тарифами для домогосподарств і тарифами для бюджетних/комерційних установ буде поступово зменшуватися протягом планового періоду (у 2011 році затверджені НКРЕ тарифи для домогосподарств становили 49% від тарифів для бюджетних/комерційних установ – фінансовий прогноз очікує поступове збільшення цього відношення до 70% до кінця планового періоду).
7.4.1	Необхідні підвищення тарифів за припущення про гармонізацію цін на природний газ з ринковими цінами
На малюнку нижче приведено очікуване необхідне підвищення тарифів на послуги з опалення та гарячого водопостачання за припущення про гармонізацію регульованих цін на природний газ з ринковими цінами, яка існує без підтримки у вигляді державних дотацій. З 2011 по 2015 рік виникне значна потреба в збільшенні вдвічі споживчих тарифів. Слід зазначити наступне: при прогнозуванні вважається, що гармонізація цін на природний газ буде також охоплювати домогосподарства, які використовують індивідуальні газові котли, тим самим усуваючи різницю в ціні, яка в даний час існує між споживачами системи централізованого теплопостачання та тими, хто не під’єднаний до системи. 
Малюнок 7.2 Очікуване підвищення тарифів на послуги з централізованого опалення


Малюнок 7.3 Очікуване підвищення тарифів на послуги з централізованого гарячого водопостачання


7.4.2	Необхідні підвищення тарифів за припущення про незмінність ціни на природний газ
Потрібно зазначити, що реалізація програми пріоритетних інвестицій, разом з зумовленим збільшенням витрат на обслуговування боргу, неістотно впливає на необхідне підвищення тарифів. У 2015 році (передбачений перший рік періоду повного погашення) витрати на обслуговування боргу будуть складати лише близько 8% від загального обсягу витрат.
Існує невизначена ситуація щодо фактичного підвищення ринкових цін на природний газ, а також межі (і темпу), до якої буде відбуватися гармонізація ринкових цін на природний газ і цін для компаній централізованого теплопостачання.
На малюнку нижче показано підвищення грошових витрат Компанії за припущення про незмінність ціни на природний газ з 2011 по 2015 роки.
Якщо припустити, що існуючі низькі регульовані ціни на природній газ залишатимуться сталими (це значить не враховуючи інфляцію), збільшення грошових витрат складатиме близько 15% з 2011 по 2015 роки (приймаючи до уваги чистий вплив збільшення витрат при обслуговуванні боргу, інші витрати, а також економію на споживанні газу та витратах). За такого сценарію приблизно 35% реальне підвищення тарифів буде необхідним в період з 2011 по 2015 роки (тут слід зазначити, що частина цього підвищення є необхідною, щоб компенсувати той факт, що тарифи 2011 року не встановлені на рівні, потрібному для повного покриття витрат Компанії).








Малюнок 7.4 Підвищення грошових витрат за припущення про незмінність ціни на природний газ


Компанії потрібно буде коригувати тарифи відповідно до змін регульованих цін на природний газ. Пропонований базовий сценарій фінансового прогнозу є, можливо, агресивним щодо темпів гармонізації. Гармонізація може бути реалізована більш плавно і/або підтримуватися державними дотаціями. Тим не менше, можна показати, що навіть за допущення про відносно швидкі темпи гармонізації споживчі тарифи можуть бути встановлені нижче порогового значення доступності цін.
Також слід зауважити, що збільшення цін на природний газ, насправді, лише сприяє збільшенню можливих вигод, які можуть бути отримані при реалізації пропонованої програми пріоритетних інвестицій (шляхом переходу від використання природного газу до використання біомаси і підвищення ефективності). (наскільки мені зрозуміло, внаслідок модернізації, фактично споживання теплової енергії місцевим населенням зменшиться на 4 %, а тарифи на теплопостачання для людей зростуть на 35%. до речі, нижче говориться про необхідність збільшення тарифів взагалі на 100%)


7.5	Прогноз руху грошових коштів та основні показники базового сценарію фінансового прогнозу

У таблиці нижче наведено основні показники базового сценарію фінансового прогнозу.
Таблиця 7.2. Прогноз руху грошових коштів та основні показники базового сценарію фінансового прогнозу (значення в млн. грн.)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходи
178
257
303
347
385
391
414
434
458
485
Витрати
190
245
297
331
335
354
370
394
419
445
Валовий дохід (ЄБРР)
-12
12
6
16
50
38
44
40
40
40
Операційна рентабельність (%)
-7
5
2
5
13
10
11
9
9
8
Баланс грошового фонду
-2
1
2
4
4
12
16
16
12
6
Середня тривалість терміну стягнення платежів (днів)
100
95
90
85
80
75
70
65
65
65
Безнадійні борги домогосподарств
0%
3%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Промислові/ інші безнадійні борги
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Коефіцієнт доступності цін (офіційна статистика)
6,6%
10,8%
12,0%
12,6%
13,0%
12,0%
11,6%
11,3%
11,0%
10,7%
Коефіцієнт доступності цін (вкл. перекази
з-за кордону)
5,1%
8,3%
9,2%
9,6%
10,0%
9,2%
8,9%
8,7%
8,4%
8,2%
Коефіцієнт обслуговування боргу
н/д
2,4
1,5
1,4
1,3
1,4
1,4
1,5
1,3
1,3

Слід відзначити наступне:
1	Як описано вище, базовий сценарій фінансового прогнозу враховує очікуване різке збільшення цін на природний газ для компаній централізованого теплопостачання внаслідок гармонізації регульованих та ринкових цін;
2	Базовий сценарій передбачає збереження кількості під’єднаних до системи централізованого теплопостачання в 2011 році споживачів;
3	Значною мірою через збільшення цін на природний газ, протягом 2011-2015 років для всіх груп споживачів необхідно буде провести збільшення тарифів, за незмінних цін, вдвічі; (тобто, необхідно підвищити тарифи населенню  ВДВІЧІ!!!)
4	Тарифи для домогосподарств підтримуються на рівні, нижче прийнятного порогового значення доступності цін протягом планового періоду. Очікується, що різниця між тарифи для домогосподарств і тарифами для інших категорій споживачів буде поступово зменшуватися протягом планового періоду в тій мірі, в якій це припустимо;
5	Коефіцієнти доступності цін надані для двох сценаріїв – де була використана лише офіційна статистика доходів, і де враховувалися перекази коштів з-за кордону. За оцінками міста, грошові перекази з-за кордону складають 692 грн. на душу населення в місяць,  (цікаві дані, звідки вони, щось не дуже віриться у таку суму. Врахуйте, що це на кожного жителя, тобто якщо відкинути пенсіонерів та малолітніх, то вийде що кожен (кожен!) із нас отримує з-за кордону щомісячно понад 1500 тис. грн., не вірю! Класно за нас розписались іноземці!) у той час, як близько 9% від загальної чисельності населення м. Тернопіль працездатного віку працює за кордоном. При проведенні аналізу доступності цін, як консервативний підхід, бралося лише 50% від суми грошових переказів за оцінками міста; (тобто можна підвищити тарифи, а заробітчани  нам поможуть)
6	Протягом планового періоду очікується покращення тривалості терміну стягнення платежів (дні) та коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості. На даний час рівень стягнення платежів компанією централізованого теплопостачання є високим. У зв’язку з підвищенням тарифів, очікується незначне збільшення кількості безнадійних боржників;
7	Протягом усього планового періоду коефіцієнт обслуговування боргу підтримується вищим, ніж 1.3.
Базовий сценарій фінансового прогнозу враховує ситуацію, коли компанія централізованого теплопостачання має фінансову автономію в реалізації послуг з централізованого теплопостачання. Іншими словами, це означає таке коригування НКРЕ тарифів, яке дозволить повну окупність, та припинення політики обов'язкового перерахунку компанією централізованого теплопостачання частини її чистого прибутку у міський бюджет. 
Базовий сценарій прогнозу також передбачає, що місто зробить наступний внесок в реалізацію програми пріоритетних інвестицій: підготовка виділеного для встановлення установки на біомасі місця; відшкодування будь-яких витрат, які пов’язані з невідшкодованими ПДВ і відносяться до пропонованої програми.

7.6	Аналіз вразливості 
Досліджується вплив наступних чинників на вразливість фінансового прогнозу:
1	Збільшення прогнозованої ціни на природний газ
2	Подальше зменшення кількості під’єднань до системи централізованого теплопостачання та рівня потреб домогосподарств
3	Збільшення капітальних затрат, пов’язаних з реалізацією програми пріоритетних інвестицій
4	Песимістичний макроекономічний сценарій Європейського банку реконструкції та розвитку для України

7.7	Висновки
Фінансова стійкість функціонування компанії з централізованого теплопостачання істотно залежатиме від підвищення цін на природний газ в майбутньому, тривалості та рівня гармонізації між регульованими і ринковими цінами, а також рівня, на якому держава буде продовжувати надавати субвенції, спрямовані на компенсацію витрат за природний газ.
Існує невизначена ситуація щодо тривалості гармонізації цін на природний газ, і в кінці кінців, це питання політичних інтересів на національному рівні. Гармонізація цін призведе до збільшення тарифів майже вдвічі не лише в м. Тернопіль, але й в усіх системах централізованого теплопостачання по Україні.
Базовий сценарій фінансового прогнозу передбачає досить швидкобіжний період гармонізації, а також встановлення тарифів, за яких досягається повна окупність. Базовий сценарій є достатньо надійним за припущення про деяку гнучкість в коригуванні для коливань витрат при збереженні доступних по ціні тарифів. Тим не менше, більш поступова гармонізація цін забезпечила б більшу гарантію збереження доступних по ціні тарифів протягом перших років планового періоду.
Потрібно зазначити, що реалізація програми пріоритетних інвестицій, разом з зумовленим збільшенням витрат на обслуговування боргу, неістотно впливає на необхідне підвищення тарифів. У 2015 році (передбачений перший рік періоду повного погашення) витрати на обслуговування боргу будуть складати лише близько 8% від загального обсягу витрат. Якщо припустити, що існуючі низькі регульовані ціни на природній газ залишатимуться сталими, збільшення грошових витрат, пов’язаних з реалізацією програми пріоритетних інвестицій, складатиме лише близько 15% з 2011 по 2015 роки (приймаючи до уваги чистий вплив збільшення витрат при обслуговуванні боргу, інші витрати, а також економію на споживанні газу та витратах).
Слід зазначити, що збільшення цін на природний газ сприяє збільшенню можливих вигод, які можуть бути отримані при реалізації пропонованої програми пріоритетних інвестицій (шляхом переходу на використання іншого палива і підвищення ефективності).
З метою забезпечення стійкості реалізації програми пріоритетних інвестицій, та стійкості функціонування системи централізованого теплопостачання, що є більш важливим, компанія централізованого теплопостачання повинна мати більший ступінь фінансової автономії. Це означає, що НКРЕ повинна затвердити такі тарифи, які дозволяють повну окупність, та дозволяють Компанії виконувати необхідні умови кредитного договору (запланований коефіцієнт обслуговування боргу). Для забезпечення даної мети потрібно також відмовитися від політики обов'язкового перерахунку компанією централізованого теплопостачання частини її чистого прибутку у міський бюджет.
Окрім того, потрібна більша прозорість в наданні урядових субвенцій, яка дозволить комунальним підприємствам, на основі передбачуваного обсягу державних трансфертів на підтримку функціонування централізованого теплопостачання, більш ефективно управляти обіговими коштами.
Передумовою для будь-якої інвестиційної програми, спрямованої на підтримку централізованого теплопостачання у м. Тернопіль, є тверда політична воля міста щодо запобігання подальших від’єднань від системи централізованого теплопостачання та заохочення повторних під’єднань.


8	Стратегія та план закупівель
Як було зазначено вище, закупівля обладнання і робіт та реалізація енергоефективного проекту для м. Тернопіль буде проведена в три етапи:

1	Технічна допомога, супроводження проектних робіт, розроблення тендерної документації
2	Закупівля основних матеріалів і обладнання відповідно до розробленого проекту
3	Закупівля будівельно-монтажних робіт та відповідних матеріалів відповідно до розробленого проекту

В наступних підрозділах будуть описані усі ці тендери, а також очікувані розміри контрактів, обсяги іншого обладнання (де це важливо) та тендерні процедури, які будуть застосовані. Більше того, проект розглянуто більш детально, ніж це зроблено в технічній частині звіту, оскільки для реалізації всього проекту необхідною є реалізація загалом 12 підпроектів. 

8.1	Управління реалізацією проекту 
Компанія централізованого теплопостачання, як позичальник кредиту та отримувач гранту, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку, несе повну відповідальність за цільове використання коштів на всі описані раніше технічні заходи відповідно до умов, передбачених кредитним та грантовим договорами. Частина цих умов ‑ це “Політика та правила закупівель товарів і послуг для проектів, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку” (правовий акт). Окрім того, Європейський банк реконструкції та розвитку має ряд адміністративно-правових норм (в тому ж правовому акті), яких компанія централізованого теплопостачання повинна дотримуватись. 
Для кваліфікованого управління проектом, відповідно до вимог Європейського банку реконструкції та розвитку, компанія централізованого теплопостачання створить групу з реалізації проекту. Персонал групи з реалізації проекту складатиметься з освічених та компетентних осіб, які можуть підтвердити відповідними документами, що вони мають досвід участі в реалізації подібних проектів. Основними критеріями компетентності членів групи реалізації проекту буде наявність в них практичного досвіду з наступних питань
1	Тендерні процедури, 
2	Економічні питання, 
3	Виробничі можливості централізованого теплопостачання, 
4	Трубопроводи системи централізованого теплопостачання, 
5	Теплові пункти,
6	Системи диспетчеризації SCADA.

Місто, як власник компанії централізованого постачання, всю відповідальність за створення групи з реалізації проекту, покладе на міську раду. В дійсності, відповідальність буде покладена на заступника голови міста або його уповноважену особу в разі його відсутності. Для здійснення поточного керівництва групою з реалізації проекту заступник міського голови призначить керівника групи, який, крім технічних, економічних та лідерських навичок, повинен бути в змозі спілкуватися англійською мовою.

Одним словом, група з реалізації проекту є відповідальною від імені власника (міста та Компанії) за впровадження проекту в цілому, що включає (але не обмежується ними) наступні види діяльності:
1	Управління якістю технічного виконання: щоб забезпечити відповідність компонентів стандартам якості та експлуатаційним показникам, зазначеним у тендерній документації
2	Процедури ухвалення: оголошення про закупівлі, оцінка поданих заявок, розгляд та ухвалення поданих заявок та підрядів перед поданням їх в органи влади, Європейський банк реконструкції та розвитку і власнику.
3	Економічна ефективність: на основі аналізу витрат та порівняння основних компонентів проекту перевірити, що забезпечуються принципи адекватних витрат
4	Координація між усіма зацікавленими сторонами проекту
5	Звітність: підготувати звіти про хід робіт для подання в Європейський банк реконструкції та розвитку і власнику, які описують стан усіх послуг і робіт, надають фінансову інформацію, а також інформацію про інші важливі питання, пов’язані з реалізацією проекту
6	Управління проектом в цілому відповідно до правил Європейського банку реконструкції та розвитку.

8.2	Супроводження проектних робіт та розроблення тенденерної докуметації

Навіть якщо серед персоналу Компанії централізованого теплопостачання є дуже кваліфіковані інженери, рекомендується передати роботи по технічній підтримці, проектуванню та проведенню тендеру зовнішнім виконавцям по тій же причині, по якій це робиться для постачальників і підрядників - всі будуть робити те, на чому вони спеціалізуються, свою основну діяльність.

8.2.1	Технічна допомога групі з реалізації проекту

Відповідальність за повну реалізацію проекту буде покладена на спеціально створену в Компанії централізованого теплопостачання групу. ЇЇ персонал в основному складатимуть працівники Компанії, проте настійно рекомендується, щоб Компанії надавалась допомога з боку консультанта, який має досвід в управлінні проектами, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку, особливо в енергетичному секторі. Завдання групи з реалізації проекту більш детально описані в Розділі 4 цього звіту.

Розміри цього контракту, за попередніми оцінками, будуть становити 280,000 євро. З точки зору Європейського банку реконструкції та розвитку це контракт середніх розмірів, в рамках якого потрібно підготувати короткий список фірм, що відповідають вимогам відбору. Вибір повинен базуватися в більшій мірі на результатах оцінки документально підтвердженого досвіду роботи з подібними завданнями та поточної кваліфікації стосовно даного завдання фірм з короткого списку, ніж на вартість надання консультацій.


8.2.2	Проектування та тендерна документація
Спеціалізована консалтингова інжинірингова компанія за рахунок її досвіду виконання подібних проектів підвищить корисність проекту і забезпечить високу якість надаваної нею документації – проектної та тендерної. Технічна допомога з питань проектування буде фактично завершеною впродовж розкриття конкурсних заявок, після чого відповідальність за подальше виконання проекту повністю буде лежати на групі з реалізації проекту. 

Консультант також звичайно контролює процес реалізації проекту, проте у випадку м. Тернопіль це завдання буде покладене на групу з реалізації проекту і, очевидно, здійснюватиметься персоналом Компанії. Тим не менше, консультант повинен бути готовий до того, що йому потрібно буде виділити додатковий час для участі в обговоренні різноманітних питань, які завжди виникають під час оцінки поданих заявок та будівництва.

Тому вибір консультанта повинен бути здійснений за конкурсом відповідно до результатів оцінки пропозицій, що надійшли від фірм, що включені до короткого списку та задовольняють кваліфікаційним вимогам.

8.3	Заплановані лоти
Беручи до уваги вищесказане, а також основні компоненти проекту, предмет закупівлі заплановано поділити на 11 лотів, приведених нижче. 




Лот №
Опис
Лот 0 Технічна допомога групі з реалізації проекту

Це найбільш терміновий лот, оскільки консультант повинен бути найнятий до того, як почнеться фактична реалізація проекту. У зв’язку з цим, даний лот не фігурує в плані закупівель.
Лот 1 Проектування та тендерна документація

Передбачається, що консультант буде мати можливість працювати одночасно над вирішенням більше, ніж одного завдання, а, отже, загальний термін проектування, за попередніми оцінками, складатиме чотири місяці. Після цього консультант працюватиме на умовах неповного робочого дня з метою ухвалення обладнання, яке постачається. Найдовшим за терміном реалізації є впровадження котельного агрегату на деревній трісці, який серед основого обладнання має найдовший термін виготовлення. Тому першочерговими пріоритетами для Консультанта повинні бути проектні роботи по впровадженню котельних агрегатів та підготовка відповідної тендерної документації.
Лот 2 Котельний агрегат на деревній трісці
Очікується, що термін виготовлення котельного агрегату на деревній трісці буде складати більше чотирьох місяців. Це може здатися оптимістичним, але вважається реальним, особливо якщо виробництво котельного агрегату відбувається в Україні, наприклад, по західній ліцензії.
Лот 3 Тепловий насос
В Україні не виробляється пропонована технологічна установка. Тому, якщо постачальник, консультант та компанія централізованого теплопостачання не будуть співпрацювати над тим, щоб здійснити закупівлю даного товару в найкоротші терміни та мати в наявності необхідне сертифіковане в Україні обладнання, впровадження теплового насосу може виявитися найдовшим за терміном реалізації. Відповідно до вимог Європейського банку реконструкції та розвитку, на складання й подачу конкурсних заявок відведено 45 днів, проте цей термін може бути зменшений, оскільки потенційні учасники вже мають наявний асортимент продукції, внаслідок чого зможуть представити свої пропозиції в коротші терміни.
Лот 4 Сонячні колектори
Це лот невеликого масштабу, встановлення якого планується провести першочергово.
Лот 5 Місцевий будівельний підрядник

Покладена на місцевого будівельного підрядника робота складається, фактично, з двох етапів. Перший етап: провести планування та підготовку будівельного майданчика для проведення монтажних робіт генеральним підрядником. Другий етап: здійснити будівельні роботи для розширення будівлі існуючої котельні та провести будівництво складу для твердого палива. Найкращим варіантом було б, якщо б генеральний підрядник взяв виконання даного завдання на себе та координував роботу будівельного підрядника.
Лот 6 Постачання труб

Попередньо ізольовані труби є стандартним товаром, який, як правило, виробляється та є доступним на складах виробника в необхідній для реалізації пропонованого проекту кількості. Це перший з перечислених лотів, де постачання обладнання успішно здійснюється в обсягах відповідно до поточних потреб будівництва.
Лот 7 Теплові пункти
Теплові пункти також є стандартним товаром, але в необхідній для реалізації пропонованого проекту кількості їх не має на жодному складі. Тому їх постачання буде відбуватися поступово в міру потреб будівництва.
Лот 8 Циркуляційні насоси
Циркуляційні насоси є стандартним товаром, і, як правило, є доступними на складах виробника. Лише у тому випадку, коли циркуляційних насосів не буде в наявності, термін їх доставки займе багато часу, близько 6 тижнів. У протилежному випадку закупівля даного лоту буде проведена в коротші терміни.
Лот 9 Нові газові котли
У тій незначній кількості, в якій вони передбачені даним проектом, газові котли є, як правило, стандартним товаром, доступним на складах, хоча ці склади можуть бути розміщені за межами України. Більше того, деякі виробники будуть змушені пристосовуватися до специфікацій, передбачених даним проектом. Тому, очікується, що доставка товару займе 6 тижнів.
Лот 10 Генеральний підрядник
Генеральний підрядник повинен провести всі будівельно-монтажні роботи. Як вже було сказано, найкращим варіантом буде, якщо генеральний підрядник візьме на себе відповідальність за виконання робіт будівельним підрядником. Однак, на даний час цього непередбачено. Очікується, що загальний час виконання монтажно-будівельних робіт буде складати 20 тижнів. Генеральний підрядник може навіть дещо зменшити цей термін за рахунок швидшого виконання.
Лот 11 Система SCADA
Як було обговорено раніше, система диспетчеризації SCADA повинна бути встановлена лише після того, як буде повністю проведене встановлення усього іншого технічного обладнання. Тому процедура закупівлі даного товару запланована останньою.




8.4	Витрати на закупівлі
У Таблиці 8.1 надано узагальнену інформацію про витрати на закупівлі, включаючи як технічну допомогу, так і капітальні витрати. Вона може бути підсумовна у наступному вигляді:

1	Технічна допомога 				€280,000 (не погано)
2	Інжиніринг та проектування			€960,000 (не погано!!)
3	Обладнання  					€8,059,000
4	Будівельно-монтажні роботи (БМР) 		€4,219,000
5	Система SCADA					€500,000
6	Непередбачені витрати			€982,000 (також цікаво)

Таблиця 8.1 Витрати на закупівлі – технічна допомога та капітальні витрати
Лот 
Системи теплопостачання
Загальний обсяг закупівель
 

Обладнання
БМР
Разом євро
Сума
євро
0
Всі
Технічна допомога групі з реалізації проекту
 
 
 
     280.000 
        280.000 
1
Всі
Інжиніринг, проектування та тендерна документація 
 
 
       960.000 
        960.000 
2
Курбаса
8 МВт котел на біопаливі разом з допоміжним обладнанням
2.300.000 
   1.500.000 
 3.800.000 

3
Курбаса
2 МВт тепловий насос та конденсаційна установка утилізації теплоти димових газів
500.000 
 
500.000 
 
 
 
Допоміжне обладнання, встановлення
           100.000 
          200.000 
       300.000 
 
4
Лесі Українки
Сонячні колектори, 500 м2

           135.000 
             45.000 
       180.000 
 
5
Курбаса
Будівельні роботи для котла на біопаливі вкл. склад для палива
 
          400.000 
       400.000 
 
 
 
Резервуари, реконструкція
 
 
          150.000 
       150.000 
 
6

Заміна труб
 
           424.000 
          424.000 
       848.000 
 
7
Житловиий масив Сонячний
ІТП
 
       3.500.000 
       1.000.000 
    4.500.000 
 
8
Житловиий масив Сонячний
Заміна насосів
 
           400.000 
          100.000 
       500.000 
 
9
Лесі Українки
Модернізація котельні, 3 x 6 МВт
 
           700.000 
          400.000 
    1.100.000 
 


Лот 
Системи теплопостачання
Загальний обсяг закупівель
 

Обладнання
БМР
Разом євро
Сума
євро
 
 
Сумарні поставки 
 
       8.059.000 
 
    8.059.000 
     8.059.000 
10
 
Будівельно-монтажні роботи

 
       4.219.000 
    4.219.000 
     4.219.000 
11
 
Система SCADA
 
 
          500.000 
       500.000 
        500.000 





Всього (без інжинірингу) 
  12.778.000 





Непередбачені витрати
        982.000 





 
Всього
  15.000.000 

8.5	Календарне планування
У Таблиці 5.2 наведено часові рамки впровадження кожного основного компоненту проекту, включаючи проектування, затверджене будівництво і введення в експлуатацію
Таблиця 8.2	Календарне планування впровадження кожного компоненту програми пріоритетних інвестицій
#
Заходи
Період проектування
Період ухвалення
Період постачання
Період будівництва
Період введення в експлуатацію
1
МодернізаціякотельніКурбасаодинновийкотелнабіомасіМВті
МодернізаціякотельніКурбасаодинтепловийнасосМВт










2






3
Реконструкція котельні, Л.Українки 4, три нових газових котли (3x6=18 МВт)
8
3
8
6
1
4
Встановлення ІТП на рівні будинків,
двісті одиниць*
6
3
12
12
4
 
Сонячні колектори
1
1
4
2
1
5
Заміна труб систем опалення
2
1
4
8
2
6
Заміна циркуляційних насосів  (вкл. встановлення перетворювачів частоти)
2
1
6
4
2
7
Впровадження системи SCADA
4
1
4
3
1

При визначенні фактичної дати початку здійснення закупівель згідно плану закупівель - технічної допомоги групі з реалізації проекту- ряд питань, повинні бути прийняті до уваги. Ці питання включають наступне (але не обмежуються цим):

1	Ухвалення програми пріоритетних інвестицій – фактичне ухвалення програми пріоритетних інвестицій всіма сторонами (Європейським банком реконструкції та розвитку, містом та компанією централізованого теплопостачання) може зайняти деякий час.
2	Ухвалення програми пріоритетних інвестицій відповідними органами Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля – Після того, як буде затверджена програма пріоритетних інвестицій і буде подана відповідна заява про надання гранту в рамках Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, керівна група та асамблея донорів Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля повинні затвердити надання гранту розміром 5 млн. євро
3	Договір між м. Тернопіль та Європейським банком реконструкції та розвитку – кредитний договір та інші домовленості між м. Тернопіль та Європейським банком реконструкції та розвитку повинні бути затверджені.

Врахувавши вищесказане, консультант вважає, що реальною датою початку проведення закупівель є липень 2012 року. 

Важливо зазначити, що будівельні роботи повинні виконуватися в неопалювальний період. Таким чином, якщо липень 2012 року є датою початку здійснення закупівель, будівництво, незалежно від того, наскільки швидко буде створено групу з реалізації проекту, складено тендерну документацію і т.д., не буде почато швидше весни 2013 року.


9	Потенціал продажу квот на викиди СО2

Інвестиції в системи централізованого теплопостачання, як правило, призводять до скорочення викидів парникових газів. При істотних скороченнях, проект може отримати право на отримання вуглецевого фінансування.
Скорочення викидів СО2 в загальному випадку може бути здійснене за рахунок підвищення енергоефективності (використання палива в менших кількостях) та переходу на інші види палива (перехід до використання більш екологічно чистих видів палива). Пропоновані інвестиції в значній мірі спрямовані на підвищення енергоефективності, оскільки їх надання передбачає не лише зменшення теплових втрат і споживання електричної енергії насосами та підвищення ефективності котельних агрегатів, але й перехід до використання біомаси як палива та впровадження сонячних колекторів 

9.1	Припущення, які використовуються при оцінці скорочення викидів СО2 
Для оцінки скорочення викидів парникових газів в результаті реалізації пропонованого проекту необхідно визначити та описати базовий сценарій. Майбутні обсяги викидів парникових газів будуть порівнюватися з обсягом викидів, визначених за базовим сценарієм. Базовий сценарій використовується з метою забезпечення основи для оцінки зниження викидів СО2 внаслідок реалізації проекту. Скорочення викидів СО2 розраховується за формулою:
Скорочення викидів  = Викиди за проектним сценарієм – Викиди за базовим сценарієм
Визначення ймовірного базового сценарію є важливим для того, щоб переконатися, що проект не просто забезпечує енергію для нових потреб, яких можливо б у протилежному випадку не виникло, та не лише займається проблемами, які були б вирішені без вуглецевого фінансування. (Setting up a credible baseline scenario is important to ensure that project does not merely provide energy for new demands that would not otherwise be there or address problems that would be solved without carbon finance.)

9.2	Базовий сценарій 
В базовому сценарії передбачається, що система продовжує перебувати у поточному стані - з тими ж технічними компонентами і 100% залежністю від природного газу.
Єдиним відхиленням від поточного функціонування системи є припущення про цілодобове гаряче водопостачання житлового масиву Сонячний. В даний час гаряче водопостачання здійснюється лише 8 годин на добу в неопалювальний сезон. У проекті передбачена можливість цілодобового гарячого водопостачання за рахунок впровадження дешевої біомаси, чого, ймовірно, не відбулося б, якби компанія повинна була використовувати природний газ для підігріву технічної води. Однак, щоб порівняти проектний сценарій з базовим сценарієм за одного і того ж рівня енергообслуговування, було вирішено зробити дане припущення.
Збереження низького рівня обслуговування (тобто 8-годинного гарячого водопостачання), ймовірно, зумовить збільшення кількості споживачів з власними котлами, що в будь-якому випадку призведе до цілодобового гарячого водопостачання цих житлових приміщень.

9.3	Коефіцієнти емісії СО2
Коефіцієнти емісії показують об’єм викидів від спожитого обсягу певного типу енергії. Малюнок 9.1 ілюструє як використовуються коефіцієнти емісії при розрахунку потенціалу вуглецевого фінансування.
Малюнок 9.1	Множники у виразі для потенціалу вуглецевого фінансування

Множачи річну економію енергії або палива на коефіцієнт емісії при споживанні електроенергії або палива відповідно, отримаємо загальний річний обсяг скорочення викидів. Множачи його на значення вуглецевого кредиту і період моніторингу (наприклад, кількість років, протягом яких проект має право на отримання вуглецевого фінансування), отримаємо потенціал вуглецевого фінансування.
Для електроенергії використовується значення середнього коефіцієнту емісії парникових газів 1145 кг/МВтгод, яке взяте з дослідження, проведеного для Європейського банку реконструкції та розвитку - це середнє значення за період з 2011 по 2020 роки. Досить високий коефіцієнт емісії отриманий за рахунок прогнозу про те, що ще протягом багатьох років виробництво електричної енергії буде здійснюватися вугільними електростанціями, ефективність яких є низькою.
Для природного газу використовується значення коефіцієнта емісії 205 кг/MВтгод. Слід зазначити, що це значення, ймовірно, є заниженим, оскільки матиме місце деякий виток неспаленого природного газу з трубопроводів і котлів. Значення потенціалу глобального потепління метану (CH4), який є основною складовою природного газу, рівне 25, а це означає, що він є в 25 разів більш дієвим парниковим газом, ніж CO2. Тобто, витік лише 1% неспаленого природного газу призведе до 25% збільшення викидів парникових газів!
Викиди парникових газів при споживанні біомаси вважаються дуже маленькими. Це припущення правдиве доти, поки додаткове споживання біомаси не призводить до зміни в землекористуванні. Очікується, що біомасою, на якій функціонує котел, буде деревна тріска, яка отримана з лісосічних відходів без нанесення шкоди зовнішньому середовищу, а отже, при її споживанні коефіцієнт емісії становить всього 4 кг CO2/МВтгод.


9.4	Очікуваний обсяг скорочення викидів CO2 в результаті реалізації програми пріоритетних інвестицій
Очікуване скорочення емісії CO2 в результаті впровадження програми пріоритетних інвестицій показане в Таблиці 9.1.
Таблиця 9.1 Очікуване зниження викидів CO2 внаслідок реалізації програми пріоритетних інвестицій для кожного з її компонентів 
Компонент програми пріоритетних інвестицій
Зниження викидів CO2
 
т/рік
 
 
1. Нові ІТП
6,584
2. Заміна трубопроводів
509
3. Нові циркуляційні насоси
828
4. Новий котел на біомасі /тепловий насос
14,462
5. Реконструкція котельні
1,973
6. Сонячний колектор
59
7. Система SCADA
2,803
Сумарне скорочення
27,217
 
 
Викиди парникових газів за базовим сценарієм порівнюються з викидами за проектним сценарієм. Як видно з Малюнка 9.2, вплив впровадження програми пріоритетних інвестицій стане помітним в 2013 році, коли почнеться скорочення викидів CO2, і досягне повного ефекту в 2015 році. З малюнка видно, що у базовому сценарії присутнє неістотне збільшення обсягу викидів. Воно пов'язане з впровадженням цілодобового гарячого водопостачання житлового масиву Сонячний.
Малюнок 9.2 Зниження викидів CO2 за базовим і проектним сценаріями


9.5	Життєздатність продажу квот на CO2 – Система централізованого теплопостачання м. Тернопіль
Внаслідок того, що очікуваний щорічний обсяг зниження викидів парникових газів є відомим, залишається з'ясувати, як довго пропонований проект при даних щорічних обсягах зниження викидів буде мати право на вуглецеве фінансування (період моніторингу), а також знайти сумарний обсяг скорочення викидів в результаті реалізації проекту. На основі цих даних буде знайдений потенціал вуглецевого фінансування. Наприкінці буде проведено аналіз різноманітних перешкод для отримання вуглецевого фінансування.
9.5.1	Період кредитування
Період кредитування – це період, протягом якого можуть надаватися вуглецеві кредити. Довжина періоду кредитування є дуже важливою, оскільки кількість кредитів, отриманих в рамках проекту, пропорційна кількості років, в яких здійснюється кредитування (за умови, що річне скорочення викидів залишається сталим). Періоди кредитування для аналогічних проектів з модернізації системи централізованого теплопостачання були встановлені терміном на 20 років.
9.5.2	Сумарний обсяг скорочення викидів CO2 
За припущення, що тривалість періоду кредитування складе 20 років, сумарний обсяг зниження викидів парникових газів внаслідок реалізації пропонованого проекту буде становити 544,340 т СО2. За ціни на вуглецеві квоти 15-30 євро/т і 5% облікової ставки загальна чиста приведена вартість можливого вуглецевого фінансування складала б 5,1 - 10,2 млн. євро, що приблизно покривало б 1/3-2/3 загальної суми інвестиційних витрат. Слід зазначити, що фінансування буде надаватися лише на річній основі. Тобто, вуглецеві кредити, отримані в рамках проекту, можна буде продавати щорічно.
9.5.3	Чи є продаж квот на викиди СО2 життєздатним?
В Україні, з використанням Програми спільного впровадження (СВ) було реалізовано значну кількість проектів, аналогічних пропонованому, і, тому дуже ймовірно, що даний проект буде мати право на отримання вуглецевого фінансування.
Однак неясно, чи отримане скорочення викидів буде мати якесь значення після 2012 року.
Основною перешкодою для продажу квот на викиди парникових газів є політична невизначеність щодо Програми спільного впровадження. Доки залишається відомим, яким є потенціал продажу квот на викиди СО2, спроби отримання вуглецевого фінансування не будуть доречними, а тому реалізація пропонованого проекту повинна відбуватися за рахунок інших джерел фінансування. 
Якщо ж це не є можливим, вуглецеве фінансування може бути надане в майбутньому, якщо буде досягнута міжнародна угода з продажу квот на викиди СО2. Слід зазначити, що відповідно до умови доповнювальності, встановленої Європейським банком реконструкції та розвитку, вуглецеве фінансування буде неможливим, якщо фінансування проекту вже почалася з інших джерел.
Декілька інших перешкод для вуглецевого фінансування розглянуті в наступному підрозділі.
9.5.4	Мінімальне скорочення викидів СО2
Якщо планується, що проект буде виконуватися як проект спільного впровадження, необхідно, щоб щорічний мінімальний обсяг скорочення викидів становив 20,000 тонн. Тим не менше, в межах Програми спільного впровадження існує Маломасштабна програма (small scale (SSC) Programme). Для маломасштабних проектів спільного впровадження максимальне обмеження становить 60,000 тонн на рік. Тому пропонований проект повинен мати право на участь в кожній з цих програм. 
10	Оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності
Однією з вимог Європейського банку реконструкції та розвитку є складання плану оцінки можливих екологічних та соціальних наслідків, в якому повинна бути надана детальна інформація щодо того, як ці екологічні та соціальні наслідки визначаються та приймаються до уваги під час реалізації програми пріоритетних інвестицій. Дана оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності була проведена для того, щоб керувати поточною і майбутньою діяльністю по захисту довкілля як компанії централізованого теплопостачання, так і м. Тернопіль, по відношенню до пропонованого проекту.

Оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності включає:

1	Короткий огляд Компанії та опис пропонованого проекту
2	Огляд нормативних баз України та Європейського банку реконструкції та розвитку щодо проведення зустрічей з громадськістю, публічного доступу до інформації та оприлюднення проектів
3	Визначення можливих екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією даного проекту
4	Огляд можливих заходів з пом’якшення наслідків
5	План екологічних та соціальних заходів щодо проведення подальших зустрічей з громадськістю та оприлюднення проекту протягом підготовчого, будівельного та експлуатаційного етапів даного проекту.

Увесь проект буде реалізований в міському середовищі. Вважається, що загальний вплив проекту буде позитивним. Деякі сторони проекту, такі як встановлення установки на біомасі та модернізація теплової мережі, можуть викликати деяке занепокоєння. Повна реалізація пропонованого проекту призведе до наступних змін в споживанні та сумарній економії
Таблиця 10.1 Зміни в споживанні у зв’язку з реалізацією проекту
Елемент
Зміна
Економія теплової енергії 32.390 Гкал ≈ (90 % ефективності котельних агрегатів)
4.426.000 м3 газу
Економія електричної енергії
2.541 МВтгод
Економія води
54.000 м3
Перехід з природного газу на інши види палива
8.327.000 м3


Нижче надано план екологічних та соціальних заходів. 

10.1	План екологічних та соціальних заходів
Завданням оцінки соціальних та екологічних аспектів діяльності є встановлення та управління ризиками для довкілля, які можуть виникнути у зв’язку з пропонованою діяльністю. Була проведена оцінка пропонованих проектів щодо дотримання Вимог до ведення діяльності (ВВД) Європейського банку реконструкції та розвитку.
Даний план екологічних та соціальних заходів був розроблений на основі результатів цих початкових досліджень. У ньому детально викладено заходи, які необхідно вжити, щоб запобігти, зменшити або звести до мінімуму екологічні та соціальні наслідки, пов’язані з  реалізацією пропонованого проекту, а також заходи щодо покращення існуючого управління екологічними та соціальними наслідками і наслідками функціонування системи централізованого теплопостачання.
По відношенню до здоров'я та безпеки зроблено ряд рекомендацій, які базуються на результатах роботи, що проводиться в даний час з метою розвитку спроможності управління охороною здоров’я та технікою безпеки на виробництві. Як складову власної екологічної та соціальної політики, Європейський банк реконструкції та розвитку висуває 10 основних вимог, які наведені нижче. Деякі з них, тим не менше, не відносяться до даного проекту, наприклад, корінні народи, примусове переселення. З метою досягнення цілей плану екологічних та соціальних заходів консультант зосередив увагу на тих вимогах, які позначені курсивом, оскільки консультант вважає, що саме ці вимоги відносяться до даного проекту.
1	ВВД 1: Управління та оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності
2	ВВД 2: Трудові відносини та умови праці
3	ВВД 3: Попередження та зменшення забруднення
4	ВВД 4: Охорона здоров’я, захист та безпека місцевого населення
5	ВВД 5: Придбання землі, примусове переселення та економічне витіснення
6	ВВД 6: Збереження біологічної різноманітності та стійке управління ресурсами живої природи
7	ВВД 7: Корінне населення
8	ВВД 8: Культурна спадщина
9	ВВД 9: Фінансові посередники
10	ВВД 10: Оприлюднення інформації та взаємодія з зацікавленими сторонами


Таблиця 10.2	План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№
Заходи
Джерела вимог ЄБРР ВВД, НЗМ (BAT) і т.д.
Розклад 
Індикатори успіху
0
Підготувати та надати звіти про хід виконання ПЕСЗ та екологічні і соціальні показники, включаючи задоволення скарг
ЄБРР ВВД1
Кожних 3 місяці впродовж будівництва, щорічно після його завершення
Звіти з екологічних і соціальних показників та показників, пов’язаних з охороною здоров’я і технікою безпеки на виробництві
Управління та оцінка соціальних та екологічних аспектів діяльності
1.1
Розробити детальну програму виконання заходів з пом’якшення впливу, запропонованих в Таблицях 7.1 і 7.2 Додатку VIII
ЄБРР ВВД1
Програма повинна бути підготовлена протягом періоду підписання кредитного договору (3 місяці)
Детальна програма виконання заходів з пом’якшення впливу, включно з точними початковою і кінцевою датами терміну проведення кожного заходу. Квартальні звіти, в яких повинна міститися інформація про те, що вже зроблено та що планується зробити в наступні 3 місяці
1.2
Впровадити і підтримувати системи управління екологічними та соціальними наслідками до розмірів, які дозволять наявні ресурси та потужності
ЄБРР ВВД1, Передова міжнародна практика керівництва (International best management practice)
2013 рік і постійно з цього часу
Звіти, які стосуються системи управління екологічними та соціальними наслідками. Подаються кожних півроку та повинні містити інформацію про прогрес та заплановану діяльність
1.3
Призначити керівника, відповідального за екологічні питання та питання з охорони здоров’я і техніки безпеки на виробництві
ЄБРР ВВД1, Передова міжнародна практика керівництва
2012
Завершення необхідних звітів та очевидне покращення усіх екологічних показників та показників, пов’язаних з охороною здоров’я і технікою безпеки на виробництві
1.4
Провести навчання персоналу з питань передової практики захисту довкілля, охорони здоровя та техніки безпеки на виробництві
ЄБРР ВВД1, Передова міжнародна практика керівництва
2012, 2013
Підвищення рівня обізнаності працівників Компанії та розуміння ними відповідних питань
1.5
Створити корпоративну політику та процедури з метою контролю екологічної діяльності підрядників, охорони здоров’я і техніки безпеки на виробництві та соціальних показників в процесі будівництва
ЄБРР ВВД1, ВВД2, Передова міжнародна практика
Липень 2012 
Регулярні звіти про інспекції, призначення тощо. Звіти підрядників (як на рівні підрядника, так і на рівні проекту) за екологічними показниками та показниками, пов’язаними з охороною здоров’я і технікою безпеки на виробництві
1.6
Отримати всі необхідні дозволи, пов’язані з реалізацією проекту, і дотримуватися вимог цих дозволів
ЄБРР ВВД1, місцеве правове регулювання
До будівництва та функціонування системи в залежності від обставин
Звіти про дотримання вимог дозволів, які входять до квартальної звітності, зазначеної вище 
Трудові відносини та умови праці
2.1
Оцінити кадрову політику відповідно до вимог ЄБРР. Якщо вона не буде відповідати цим вимогам, то провести в ній відповідні зміни
ЄБРР ВВД2
Квітень 2013
Щорічні звіти за інформацією про персонал, яка включає дані про звільнення, нових працівників, медичні питання, нещасні випадки тощо. 
Схема структури персоналу за підрозділами, видами діяльності тощо. Звіт про змінені чи доповнені процедури 
2.2
Забезпечити безпечні умови праці на площадках будівництва включно з забезпеченням необхідним захисним приладдям, таким як одяг з відбивачами світла, черевики зі сталевими підошвами, захисні каски, рукавиці і т.д. 
ЄБРР ВВД2, Передова міжнародна практика
В найкоротші терміни – повинні бути абсолютним пріоритетом без проведення жодних скорочень 
Відсутність нещасних випадків 
2.3
Проводити навчання щодо дотримання процедур охорони здоров’я та техніки безпеки для всього персоналу на площадках будівництва

ЄБРР ВВД2, Передова міжнародна практика 
Осінь 2012, підготовка та навчання персоналу повинні повторно проводитися щорічно
Сертифікат відвідуваності - жоден з членів персоналу не повинен бути допущений до проведення монтажно-будівельних робіт, пов'язаних з реалізацією проекту, якщо він не пройшов навчальний курс
2.4
Переконатися у тому, що підрядники та субпідрядники дотримуються процедур охорони довкілля, охорони здоров’я та техніки безпеки відповідно до державної політики, політики компанії та політики ЄБРР – Впровадити систему контролю як для персоналу компанії, так і для підрядників
ЄБРР ВВД2
Після завершення зазначеної підготовки та навчання. Постійно впродовж періоду будівництва
Перевірена відповідність політиці щодо питань з охорони довкілля, охорони здоров’я та техніки безпеки
Попередження та зменшення забруднення
3.1
Застосувати заходи з пом’якшення впливу, запропоновані в Таблицях 7.1 і 7.2 Додатку VIII
ЄБРР ВВД3, Передова міжнародна практика, державне правове регулювання
План заходів повинен бути складений до початку будівельних робіт. Заходи повинні застосовуватися під час проведення будівельних робіт та після їх завершення впродовж функціонування системи 
Квартальна звітність, яка надає чітку інформацію про поточний прогрес та відстежує реалізацію проекту. Подання звітів до відповідних органів
3.2
Розробити та реалізувати план екологічного моніторингу
ЄБРР ВВД3, Передова міжнародна практика, national regulations
План заходів повинен бути складений до початку будівельних робіт, виконуватися під час проведення будівельних робіт та після їх завершення впродовж функціонування системи
Квартальна звітність, яка надає інформацію про моніторинг об'єктів як під час будівництва так і їх експлуатації. Результати моніторингу повинні бути представлені у відповідні органи, якщо вимагається відповідність стандартам, наявність ліцензій або дозволів
3.3
Розробити та реалізувати план екологічного управління для нової установки на біомасі та складу твердого палива, як це зазначено у підрозділі 7.3 (Додаток VII)
ЄБРР ВВД3, Передова міжнародна практика
План повинен бути складений до введення в експлуатацію установки
Підготовка двічі на рік звітів для керівництва компанії. Щороку план екологічного управління повинен бути переглянутим та оновленим
3.4
Підготувати план управління відходами

Вересень, 2012
Документація по відходах, проведена оцінка можливості повторного використання та утилізації відходів. Чітке визначення обсягу небезпечних відходів та методів поточного використання/утилізації відходів
3.5
Розробити та вдосконалити план аварійних заходів, який повинен включати заходи з запобігання або зменшення наслідків для осіб або власності, на яких можуть вплинути несподівані збої або події
ЄБРР ВВД3, Передова міжнародна практика 
До початку будівництва
Швидке і оперативне вирішення будь-яких серйозних інцидентів. План повинен регулярно переглядатися та вдосконалюватися
Охорона здоров’я, захист та безпека місцевого населення 
4.1
Розробити і провести (а також вимагати від підрядників проведення) діяльність, спрямовану на захист здоров'я і забезпечення безпеки населення, включно з:
·1	Публічним повідомленням про будівельні роботи поблизу районів, відкритих для громадськості
·2	Необхідним рівнем безпеки для запобіганню несанкціонованому доступу до місць реалізації проекту
·3	Знаками з повідомленням про небезпеку, сигналами, огорожами, встановлених, щоб запобігти доступу до небезпечних ділянок
ЄБРР ВВД4, Передова міжнародна практика
Впродовж будівницта та функціонування системи
·1	Публічні повідомлення
·2	Служба безпеки з необхідними навичками
·3	Фізичні огорожі, знаки, огорожі з відбивачами світла
4.2
Розробити і впровадити план руху транспорту, щоб впевнитися, що викликані модернізацією мережі незручності зведені до абсолютного мінімуму, і в той же час забезпечити безпечний рух транспорту містом під час будівництва
ЄБРР ВВД4, Передова міжнародна практика
Впродовж будівництва, зокрема, впродовж модернізації теплової мережі
Відсутність видимих дорожніх заторів внаслідок будівництва, невелика кількість скарг від пасажирів, відсутність незадоволень транспортних відомств
Збереження біологічної різноманітності та стійке управління ресурсами живої природи
5.1
Провести детальний аналіз джерела біомаси, щоб пересвідчитись, що постачання палива є екологічно стійким. Перевірити джерело біомаси з метою забезпечення екологічно стійкого управління
ЄБРР ВВД6, Передова міжнародна практика
До підписання будь-якого договору з будь-яким постачальником та впродовж терміну дії цього договору
Звіт теплопостачальника про хід виконання робіт, включно з режимами саджання та пересадження, а також плану управління лісами. Візуальний контроль, який надає дані про екологічно стійке управління природними ресурсами
Оприлюднення інформації та взаємодія з зацікавленими сторонами
6.1
Розробити план взаємодії з зацікавленими сторонами, включно з механізмом розгляду скарг 
ЄБРР ВВД10
Жовтень 2011
Перегляд і ухвалення ЄБРР
6.2
Впровадити план взаємодії з зацікавленими сторонами
ЄБРР ВВД10
Впродовж впровадження проекту
Зміцнення співпраці між компанією та всіма зацікавленими сторонами, незначна кількість скарг і претензій.
Протоколи усіх зібрань, які будуть включені в екологічний і соціальний звіти, а також звіти про охорону здоров'я та техніку безпеки 

11	Взаємодія з зацікавленими сторонами
11.1	Принципи взаємодії та оприлюднення
Ключові принципи ефективної взаємодії зацікавлених сторін включають наступне (але не обмежуються цим):

1	Надання значущої інформації у такому форматі та на такій мові, які можуть бути легко зрозумілі для відповідних(ої) груп(и) зацікавлених сторін;
2	Надання інформації заздалегідь до проведення консультаційних заходів та прийняття рішень;
3	Розповсюдження інформації таким чином та у таких місцях, які є легко доступними для
зацікавлених сторін та є прийнятними з культурної точки зору;
4	Повага до місцевих традиці і мов, дотримання часових рамок і процесів прийняття рішень;
5	Всеохопність при висловленні поглядів, включаючи вікові групи, різну стать та вразливі групи і/або групи меншин; (хотілось би щоб міська влада більше звертала увагу на ці принципи, перед тим як підписувати всіх місцевих жителів під такі умови, можливо перед цим треба порадитись із громадськістю і відкрито поговорити про всі умови та ризики)
6	Участь у діалозі, який дасть можливість обом сторонам обмінюватись думками та інформацією; мати можливість вислухати питання учасників діалогу, висловити свої питання та вирішити їх. Цього буде досягнуто за допомогою публічних заходів, зустрічей груп фахівців та механізму подачі і розгляду скарг щодо конкретного проекту;
7	Розробка чіткого механізму реагування на проблеми, які викликають занепокоєння людей, пропозиції та скарги;
8	Прийняття до уваги, де це необхідно і можливо, відгуків зацікавлених сторін щодо проекту та дизайну програми та надання відповідей на ці; 
9	Висвітлення інформації про реалізацію проекту, наприклад на веб-сайті міста або компанії, в тому числі надання посилань на форми для скарг щодо конкретного проекту.

11.2	Українське законодавство щодо взаємодії з зацікавленими сторонами 
Україна ратифікувала Орхуську конвенцію 18 листопада 1999 року. Орхуська конвенція пов’язує екологічні права і права людини, визначає захист навколишнього середовища як публічне право, встановлює, що стійкий розвиток може бути досягнуто лише через залучення всіх зацікавлених сторін, пов’язує підзвітності уряду та охорону навколишнього середовища, і фокусується на взаємодії між народом та органами державної влади в демократичному середовищі. Важливо зазначити, що конвенція надає публічні права і накладає на сторони та органи державної влади зобов’язання щодо доступу до інформації, участі громадськості та доступу до правосуддя.

Закон України Про охорону навколишнього природного середовища (1991) встановлює загальні правила і вимоги для доступу громадськості до екологічної інформації. Закон України Про екологічну експертизу (1995) є основним комплексним законом стосовно Оцінки впливу на навколишнє середовище і, окрім того, визначає основні вимоги до проведення Оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічні права та інтереси громадськості, а також надає права окремим фахівцям фізичними особами та/або неурядовим організаціям проводити громадську екологічну оцінку. Відповідно до вимог державного законодавства, Оцінки впливу на навколишнє середовище, консультації з громадськістю та процес оприлюднення інформації є частиною процедур ліцензування проекту, встановлених Законом України.

Порядок проведення консультацій з громадськістю та процес оприлюднення інформації визначені Наказом № 168 від 18.12.2003 Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля”.

11.3	Вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку щодо взаємодії з зацікавленими сторонами
Відповідно до Екологічної та соціальної політики 2008 Європейського банку реконструкції та розвитку, консультації з громадськістю та взаємодія з зацікавленими сторонами здійснюються на постійній основі, будуть розпочаті на ранніх етапах процесу оцінки екологічних аспектів діяльності та продовжуватимуться протягом усього проектного циклу, який фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Проведення консультацій з громадськістю та оприлюднення інформації є, відповідно до політики Європейського банку реконструкції та розвитку, необхідною передумовою надання кредитного фінансування:

1	Визначити людей, громади або інші зацікавлені сторони, на яких впливає або, з великою часткою ймовірності, може впливати даний проект;
2	Залучити всі зацікавлені сторони до обговорення екологічних і соціальних питань і забезпечити потенційну можливість вплинути на них шляхом проведення репрезентативних консультацій і оприлюднення інформації;
3	Підтримувати на постійній основі конструктивні відносини з усіма зацікавленими сторонами шляхом репрезентативного залучення їх до діалогу, протягом усього терміну реалізації проекту.

11.4	План взаємодії з зацікавленими сторонами
Взаємодія із зацікавленими сторонами – це найбільш важливий компонент оцінки, управління і моніторингу довкілля та соціальних питань, пов'язаних з інвестиційними програмами для систем централізованого теплопостачання. Як м. Тернопіль, так і Тернопільміськтеплокомуненерго розглядають взаємодію з зацікавленими сторонами як невід'ємну складову сумлінного ведення справ та корпоративної відповідальності, а також як безсумнівний механізм підвищення якості пропонованого проекту.

Місто та теплопостачальна організація також визнають, що ефективна взаємодія з громадськістю має ключове значення для успішного управління ризиками та впливом на громадян, які знаходяться під впливом пропонованого проекту, а також сприянню покращення суспільних вигод.
З цією метою були встановлені групи зацікавлених сторін для взаємодії на підготовчому та операційному етапах пропонованого проекту. Вони включають в себе групи, які:

1	Зацікавлені в проекті та його операціях; 
2	На яких впливає проект; 
3	Здатні впливати на проект та завдавати шкоди проекту та його операціям.

У якості зацікавлених сторін можуть виступати приватні особи та організації, на яких прямо або опосередковано може впливати пропонований проект, як позитивно, так і негативно, і ті, хто, можливо, побажають висловити свою думку.

Слід зазначити, що будуть спостерігатися тимчасові збої та затримки в роботах, які виконуватимуться в рамках пропонованого проекту; що пропонована установка на біомасі буде розташовуватися у вже промислово розвинутій зоні; що загальні вигоди від проекту, як соціальні, так і економічні, будуть позитивними. План взаємодії з зацікавленими сторонами розділений на наступні розділи:
1	Групи зацікавлених сторін – визначення відповідних зацікавлених сторін, що є основою будь-якого плану взаємодії з зацікавленими сторонами
2	Зацікавленість у пропонованому проекті – роль, яку відіграє конкретна зацікавлена сторона, та у який спосіб вона пов’язана з пропонованим проектом
3	Метод комунікації – способи залучення зацікавлених сторін, наприклад, публічні збори, інформаційні брошури і т.д.
4	Коментарі   -  будь-яка додаткова інформація, спостереження та пояснення.


12	Оцінка інституційного та організаційного статусу Тернопіль-міськтеплокомуненерго
Детальний аналіз теплопостачальної організації, який включає:
1	Організацію компанії
2	Власність, якою володіє компанія, та її активи
3	Енергетичне законодавство та його вплив на діяльність компанії
4	Рекомендації щодо вдосконалення
12.1	Організація компанії
На сьогоднішній день Тернопільміськтеплокомуненерго діє на підставі нового Статуту, затвердженого Рішенням Тернопільської міськради № 5/32/17 від 5 лютого 2010 року. Відповідно до Статуту та інформації з Реєстраційної палати м. Тернопіль станом на 9 червня 2011 року, Тернопільська міська рада є єдиним власником Підприємства.
Відповідно до Статуту компанія є юридичною особою із власним балансом, ідентифікаційним кодом та печаткою.  Компанія має право відкривати окремі банківські рахунки, проводити зовнішньоекономічну діяльність та брати грошові позики у місцевих та закордонних банках,  а також інших фінансових установах на свій розсуд.  Також компанія може продавати, передавати чи надавати у заставу свої основні фонди лише з дозволу міської ради.
Схема організаційної структури компанії проілюстрована нижче.
На початок червня 2011 року компанія мала 683 штатних працівників, у т.ч. 131 інженера, технічних та інших спеціалістів з вищою освітою. Кількість штатних працівників за останніх три роки суттєво не змінилася.  
Компанія не має спостережної ради, котра є стандартним органом управління акціонерних компаній в Україні.  Керівництво компанії складається з однієї особи – директора, призначеного міським головою за поданням голови департаменту житлово-комунальних послуг. Директор керує компанією на підставі  контракту між ним та містом в особі міського голови. 

12.2	Взаємодія міста, області та державних органів влади
Як об’єкт муніципальної власності, Тернопільміськтеплокомуненерго активно співпрацює з міською радою та міською адміністрацією з усіх основних питань щодо теплопостачання у м. Тернопіль, платежів з міського бюджету, передачі та введення в експлуатацію основних фондів, підготовки до опалювального сезону, тарифів, тощо. Компанія також повинна співпрацювати із Тернопільською обласною адміністрацією, так само як організації, що отримують дотації з  державного бюджету  на оплату теплопостачання. 
Сьогодні тарифи підприємств теплопостачання в Україні затверджені Національною комісією регулювання енергетики (НКРЕ). У зв’язку з цим компанія повинна подавати свої розрахунки тарифів до НКРЕ. Це питання більш детально розглянуте у розділі про тарифи цього звіту. 
Тернопільміськтеплокомуненерго купує побутову воду для опалення у іншого муніципального підприємства – «Тернопільводоканал», котре відповідає за підготовку побутової води та роботу каналізаційних систем міста.

12.3	Правова форма і структура управління компанії
Компанія була заснована Тернопільською міськрадою і функціонує, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року (частина 30 статті 26), як комунальне підприємство. Така правова форма, як комунальне підприємство, в основному регулюється Господарським кодексом України та іншими діючими законами і правилами. (Копія рішення Тернопільської міськради про створення компанії надана не була.)
Компанія має право: 
1	здійснювати комерційну діяльність, 
2	створювати і отримувати юридичні права та зобов'язання, 
3	бути позивачем і відповідачем у судах, 
4	укладати угоди, зокрема, кредитні договори.
Відповідальність компанії обмежена активами, якими вона володіє. Компанія не несе відповідальності за зобов'язання її власника.
Компанією управляє її директор, який призначається міським головою м. Тернопіль на основі кандидатури, висунутої головою Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Директор і міська рада в особі міського голови підписують трудовий договір, який регулює тривалість зайнятості, права, обов'язки і ступінь відповідальності директора перед власником і персоналом компанії, тощо. Тривалість трудового договору директора може складати від 1 до 5 років.

12.4	Активи компанії
Усі без винятку активи компанії централізованого теплопостачання є муніципальною власністю і були надані компанії відповідно до права господарського відання. Дане право дозволяє компанії володіти, користуватися та розпоряджатися (з деякими обмеженнями) активами, що належать міській раді м. Тернопіль і були передані для здійснення компанією діяльності.
Активи, які будуть придбані компанією в ході реалізації проекту, ймовірно, стануть власністю Тернопільської міськради і на підставі відповідного рішення міськради будуть передані компанії для подальшого використання.

12.5	Відносини компанії з власником 
Тернопільська міська рада є єдиним засновником і власником компанії. Компанія звітує міській раді і перебуває під її контролем стосовно усіх питань основної діяльності компанії - постачання теплової енергії та гарячої води. Компанія знаходиться в підпорядкуванні міського голови та виконавчого комітету міської ради. До цього часу, ні міська рада м. Тернопіль, ні її виконавчий комітет, ні міський голова не видали жодного розпорядження, яке б втручалось в діяльність компанії чи перешкоджало їй (тобто, не має доказів формально впливу власника). Такі рамки відносин місцевих органів самоврядування з комунальними підприємствами визначаються статтею 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
У даний час, деяке координування діяльності компанії здійснює Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. 
Власник в особі виконавчого комітету організовує фінансовий контроль діяльності компанії, здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням комунальних активів, переданих компанії; інформує про потребу в виробництві, яке здійснює компанія, та належну науково-технічну політику.

12.6	Рекомендації щодо вдосконалення структури управління 
На основі аналізу вищезазначених отриманих відомостей про компанію, наступні основні проблемні питання щодо реалізації проекту були визначені: 
1	Брак автономії/незалежності компанії від міста
2	Права власності на обладнання, придбане для реалізації проекту 
3	Вимога щодо спеціальних банківських рахунків для споживчих платежів
4	Процедура встановлення тарифів

12.6.1	Брак автономії/незалежності компанії від міста
З метою зведення до мінімуму участі власника в процесі управління існуюче управління компанії повинно бути реструктуризованим. Результатами реструктуризації повинні бути
1	Створення колективного органу управління - ради директорів
2	Введення контролюючого органу в компанії.
Хоча, відповідно до державного законодавства та Статуту компанії, управління компанією здійснюється його директором, призначеним власником, існує можливість введення колективного органу управління - ради директорів, а також вдосконалити процес прийняття рішень за рахунок встановлення вимоги про наявність рішень ради директорів, на підставі яких директор компанії буде діяти. Членами ради директорів можуть бути заступник директора, головний бухгалтер, головний інженер і т.д.
Така структура дозволила б директору компанії адекватно реагувати на можливу участь власника в процесі управління, оскільки директор був би зобов'язаний обговорити можливі рішення з радою директорів - це призвело б до збільшення автономії компанії щодо прийняття важливих рішень. 
Можливою альтернативою є зміна існуючої структури управління компанії за рахунок реорганізації компанії в нову правову форму - наприклад, акціонерне товариство. Така правова форма, згідно з державним законодавством, дозволяє створити цілком обгрунтовану структуру управління, яка б звела до мінімуму участь власника в управлінні компанією, а також ввести незалежних членів ради директорів або наглядову раду.
Окрім того, створення спільного підприємства між компанією і будь-якою можливою третьою стороною може вирішити питання про забезпечення достатньої автономії або незалежності компанії від впливу міста. Створення спільного підприємства є можливим згідно з існуючим державним законодавством (пункт 33 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") і може бути здійсненимє відповідно до Статуту компанії (у пункті 3.6 статті 3).
12.6.2	Права власності на обладнання, придбане для реалізації пропонованого проекту 
Для того, щоб запобігти передачі обладнання, придбаного для реалізації проекту, в комунальну власність (як це відбувається з будь-яким обладнанням або активами, придбаними або створеними компанією в рамках існуючої структури) або зведенню до мінімуму здатності власників розпоряджатися ним всупереч цілям проекту, наступні можливі альтернативні шляхи реалізації проекту можуть бути розглянуті:
1	створення спільного підприємства 
2	укладення угоди про концесію.
Очевидним механізмом для забезпечення зобов’язань очікуваного кредитного договору є використання придбаного обладнання в якості застави, тобто надання його в заставу на користь кредитора і накладення заборони на відчуження обладнання.
Як вже згадувалося вище, можливість створення спільного підприємства передбачена державним законодавством та Статутом компанії. Компанія може прийняти рішення взяти участь у спільному підприємстві, але таке рішення вимагатиме схвалення (рішення) власника компанії. У державному законодавстві наявна низка документів, що підтверджують доцільність такого варіанту.
Іншим можливим варіантом є укладення угоди про концесію обладнання, придбаного для реалізації проекту. У 2010 році був прийнятий Закон України № 2624-VI від 21.10.2010 "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".
Даний варіант може звести до мінімуму можливість власника компанії відчужувати (або, наприклад, використовувати його в якості застави) придбане для реалізації проекту обладнання, яке є комунальною власністю, всупереч цілям проекту. Відповідно до цього закону, мінімальний термін дії угоди про концесію об'єктів централізованого тепло-і водопостачання, які забезпечують послугами не менш як десять тисяч фізичних осіб, не може бути меншим, ніж 10 (десять) років. Закон не передбачає можливості одностороннього дострокового розірвання угоди про концесію. Згідно з чинним законодавством, концесіонером об'єкта централізованого тепло-і водопостачання може бути юридична особа, створена у встановленому законом порядку, що гарантує належну структуру управління, яка в меншій мірі залежить від участі власника.
12.6.3	Вимога щодо спеціальних банківських рахунків 
Для того, щоб забезпечити ефективне управління обіговими коштами компанії та подальше погашення наданого їй кредиту, існуюча процедура здійснення оплат рахунків за послуги з постачання теплової енергії повинна бути вдосконалена. Це означає, що реалізація проекту потребує незастосовності Постанови Кабінету міністрів України № 1082 до теплопостачальної організації протягом терміну виконання проекту. Для досягнення цієї мети Кабінету міністрів України слід внести зміни у Постанову № 1082.
Окрім того, можна ініціювати питання про скасування цієї постанови, але це досить тривалий і непередбачуваний процес. (я у це не вірю, якщо не скасують ці вимоги Постанови, то що буде з кредитом, хто його гаситиме?)
12.6.4	Процедура розрахунку та встановлення тарифів
Належна реалізація проекту вимагає прозору і коректну (з точки зору вибору терміну їх дії) процедуру встановлення тарифів. Беручи до уваги той факт, що процес встановлення тарифів проходить через декілька рівнів влади, і що нові тарифи повинні бути встановлені з початку календарного року, в період з найвищим споживанням теплової енергії, дана процедура повинна зобов'язати всі відповідні органи вчасно виконувати свої зобов'язання щодо встановлення тарифів, а термін прийняття ними рішень повинен бути таким, який дозволить завершувати процедуру встановлення тарифів до початку нового календарного року. достатнім для встановлення тарифів до нового календарного року. 
Для того, щоб нові тарифи почали діяти безпосередньо з 1 січня нового календарного року, органи міського самоврядування повинні бути в змозі провести кінцеві заходи зі встановлення тарифів до 1 грудня поточного року.



13	Проект договору про надання послуг (м. Тернопіль – Тернопільміськтеплокомуненерго)

13.1	Проект договору про надання послуг
Розробка проекту договору про надання послуг між м. Тернопіль і Тернопільміськтеплокомуненерго є однією з вимог затвердженого технічного завдання та повинна повинна охоплювати щонайменше наступне:
1	Визначення прав і обов'язків міста і компанії щодо забезпечення послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання в місті;
2	Управління взаємодією міста та компанії;
3	Кількість і якість послуг, що будуть надані компанією;
4	Прозора формула розрахунку тарифів, яка забезпечить повну окупність за рахунок тарифів (за належної допомоги лише бідним сім’ям);
5	Стимули для виконання цілей обслуговування і санкції у зв’язку з нездатністю досягти розрахункового рівня ефективності при наявних ресурсах;
6	Прозорість вимог до компанії централізованого теплопостачання на основі результатів діяльності по відношенню до цілей обслуговування та фінансових результатів;
7	Механізм вирішення спірних питань.

13.2	Чи є договір про надання послуг необхідним? 
Тим не менше, провівши аналіз чинного законодавства України та корпоративних документів Тернопільміськтеплокомуненерго (таких як Статут компанії, трудовий договір директора компанії), консультант вважає, що договір про надання послуг між комунальним підприємством і містом, який охоплює вищезазначені аспекти,
1	не надасть жодних додаткових вигод для реалізації проекту,
2	не покращить відносини між містом і компанією централізованого теплопостачання в області послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, 
3	не надасть додаткових гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку, як кредитору теплопостачальної організації.
Відповідно до статті 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відносини місцевих органів самоврядування (наприклад, м. Тернопіль) з підприємствами, які перебувають у комунальній власності, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. Практичне виконання цих принципів забезпечується через відповідні корпоративні документи (наприклад, Статут Тернопільміськтеплокомуненерго, трудовим договором директора), положення та рішення міської ради м. Тернопіль.
Як вже було сказано, відповідно до пункту 7.2 статті 7 Статуту компанії, власник не має права втручатися в операційну і комерційну діяльність компанії. Будучи власником компанії централізованого теплопостачання, Тернопільська міськрада може прийняти ряд обов'язкових документів, які можуть вплинути на діяльність компанії. Проте, частина 8 статті 78 Господарського кодексу України передбачає, що будь-які збитки, завдані комунальному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. Ці законодавчі положення встановлюють певний захист для компанії.
Закон України “Про теплопостачання” (Article 13) визначає такі основні повноваження органів місцевого самоврядування (наприклад, Тернопільської міської ради): 
1	регулювання діяльності суб'єктів відносин у сфері теплопостачання в межах, віднесених до відання відповідних рад;
2	затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, участь у розробці та впровадженні державних і регіональних програм у цій сфері 
3	затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері теплопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем теплопостачання та іншої містобудівної документації;
4	здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог;
5	погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об'єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території;
6	встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями  комунальної власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

13.3	Висновки
Дані повноваження не вимагають їх затвердження у формі угоди між містом і комунальним підприємством. Українське законодавство включає різні положення, які забезпечують належне надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води. Головним висновком, який можна зробити, є те, що угода про надання послуг між містом і компанією не є необхідною, оскільки наявні відповідні законодавчі акти і положення, зазначені вище.


14	Аналіз ризиків проекту та стратегія їх пом’якшення
У наступній таблиці наведено виявлені для проекту ризики та стратегії щодо пом'якшення кожного з них. Ризики відсортовано за категоріями включно з сукупними по відношенню до всього проекту ризиками. для охоплених проектом систем теплопостачання
14.1	Технічні ризики
Ризик
Стратегія пом’якшення ризику
Стан прокладених під землею трубопроводів в модернізованих системах теплопостачання є набагато гіршим, ніж було оцінено
Проведення вимірювань тиску в трубопроводах, які планується модернізувати. Проведення випробувань перед початком участі у конкурсі на постачання трубопроводів

Температура зворотної води є надто високою для ефективної конденсації вологи димових газів в котельному агрегаті на біомасі
Особливу увагу слід приділити забезпеченню низької температури зворотної води з ІТП. Система SCADA повинна бути впроваджена, щоб попередити користувачів про те, що ІТП не забезпечують належне охолодження води

Корозія елементів газового котла, яка виникає внаслідок низької температури зворотної води, зумовленої впровадженням ІТП
Наявні котельні агрегати повинні бути додатково обладнані системою рециркуляції або теплообмінником, що забезпечить таку температури води в котлі, за якої не буде відбуватися утворення конденсату, а, отже, котел не буде підданий дії корозії. Це відома технологія. У довготерміновій перспективі повинна бути проведена заміна газових котлів на конденсаційні котли, які мають більш високу ефективність

14.2	Фінансові ризики
Ризик
Стратегія пом’якшення ризику
Підвищення ціни на деревну тріску
Підписання довготермінових контрактів щодо фіксованої ціни на деревну тріску, що забезпечить стабільність цін

Структура тарифів та механізм їх встановлення знаходяться в перехідному процесі
Ухвалення проекту програми пріоритетних інвестицій та тарифів на теплову енергію Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг, органами місцевого самоврядування та усіма залученими до проекту зацікавленими сторонами до завершення оформлення фінансових аспектів проекту

Тарифи не покривають всіх витрат, які понесе компанія, або не забезпечують встановлений МФУ коефіцієнт обслуговування боргу протягом певного періоду реалізації проекту
·1	Ухвалення проекту програми пріоритетних інвестицій та тарифів на теплову енергію Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг та органами місцевого самоврядування до завершення оформлення фінансових аспектів проекту
·2	Узгодження з Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг механізму регулярного коригування тарифів з метою компенсації будь-яких істотних змін у витратах
·3	Накладення зобов’язань на міську раду м. Тернопіль та інші органи міського самоврядування з метою забезпечення необхідного резерву у відповідних бюджетах на пом’якшення ризиків протягом усього терміну реалізації проекту відповідно до Бюджетного кодексу України (з поправками). Даний резерв може бути використаний для вирішення проблем з обіговими коштами компанії


Ризик
Стратегія пом’якшення ризику

Надане кредитне та грантове фінансування не передбачає сплату ПДВ
·4	Використання у повній мірі звільнення від обкладення ПДВ, передбаченого законодавством України, шляхом включення нового обладнання і матеріалів, які будуть імпортовані компанією централізованого теплопостачання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 444 від 14.05.2008 року, у відповідні списки Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та митних органів, а також інші необхідні документи перед ввезенням (покупки на внутрішньому ринку).
·5	Належне управління обіговими коштами компанії з метою забезпечення використання у повній мірі передбачених законодавством України можливостей податкового кредитування
·6	Можливий додатковий внесок містом коштів до статутного фонду компанії з метою покриття частини витрат на сплату ПДВ за рахунок міського бюджету на 2012-2013 роки.

Зниження рівня стягнення плати за теплопостачання внаслідок підвищення тарифів на послуги з опалення та гарячого водопостачання
·1	Надання додаткових дотацій для найбіднішої частини населення, яка є найбільш вразливою до підвищення тарифів
·2	Спільна рекламна кампанія з боку міської влади і компанії в місцевих ЗМІ з метою обгрунтування необхідності пропонованого проекту та його результатів у формі більш надійного надання послуг з опалення і гарячого водопостачання в майбутньому
·3	Примусове підключення всіх нових будинків до системи централізованого теплопостачання з метою забезпечення ефекту економіки масштабу
·4	Стимулювання населення міста щодо повторного під’єднання до системи централізованого теплопостачання
·5	Спільне просування принципу рівності тарифів на природний газ для населення і теплопостачальних організацій. Введення обмежень на обсяг дешевого природного газу для домогосподарств, які можуть мати доступ до мережі теплопостачання. (Це питання вимагає відповідних дій з боку органів державної влади)

14.3	Інституційні, організаційні ризики та ризики менеджменту
Ризик
Стратегія пом’якшення ризику
За існуючого регулювання даного сектору – за виключенням деяких винятків – компанія не має можливості здійснювати управління в повній мірі
МФУ планує вступити у політичний діалог з українським урядом, спрямований на швидке вирівнювання та вдосконалення первинного та вторинного законодавства, яке регулює муніципальний сектор та сектор централізованого теплопостачання


 
14.4	Сукупні ризики проекту 
Ризик
Стратегія пом’якшення ризику
Наявність джерел біомаси

·1	Маркетингові дослідження показали наявність джерел біомаси в даному регіоні
·2	Всередині окремого муніципального підприємства місто організує відповідну групу, яка матиме справу зі збором відходів та дров, переробкою їх на деревну тріску та транспортуванням останньої

Здатність компанії створити групу з реалізації проекту з метою управління і моніторингу проекту – включаючи можливість спілкування англійською мовою
Підтримка з боку ЄБРР з метою проведення підготовки вибраної кількості експертів з персоналу Компанії щодо реалізації закупівель та проекту

Від’єднання від системи централізованого теплопостачання продовжуватимуться в майбутньому, що ставить під загрозу функціонування усієї системи/реалізацію проекту та знижує доходи
·1	Завдання зупинити від’єднання перейде до міста
·2	Компанія побудує криву потенційного попиту та адаптує її бізнес-план
·3	Компанія повинна розробити стратегію свого розвитку, в тому числі заходи та стимули для повторного приєднання до мережі
·4	Висвітлення питань, пов’язаних з реалізацією проекту, ЗМІ, що буде сигналізувати про початок позитивних змін для всіх районів м. Тернопіль

Реалізація програми пріоритетних інвестицій (підвищення енергоефективності систем теплопостачання) повинна суттєво скоротити попит на теплову енергію, що в свою чергу, вимагатиме від компанії зниження обсягів виробництва теплової енергії та зменшення обсягів товарообігу
·1	Збільшення енергоефективності поряд з поетапним скороченням дотування ціни на природний газ будуть використані у якості стимулу для повторних під’єднань до системи централізованого теплопостачання
 (прочитав обґрунтування не повністю. Читайте і ви. Може ще в когось виникнуть думки з цього приводу. 
Ще одна думка. З 2015 року ми почнемо гасити кредит витрачаючи на цього по 10 млн. грн.. щороку. Чому не можна почати витрачати такі ж кошти вже зараз і добиватись силами підприємства і міської ради  модернізації підприємства без отримання кредиту? тим більше що це не є якийсь один предмет, за який уже потрібно заплатити повну вартість - 10 млн. Євро. Чому б не розбити на 10-20 частин проект (якщо він так уже необхідний) та не фінансувати його окремими непов’язаними між собою частинами без сплати комісій та відсотків. А справа от у чому. Кредит можна взяти уже зараз, витратити і головне гарно пропіаритись, яка класна в нас «Свобода», а покривати кредит з 2015 року буде вже наступна влада, нехай з ним і ....

