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DREBERIS Дрезденське консультування міжнародних стратегій
З 1999 року консультування з питань інтернаціоналізації та інвестицій –
концентрований, як еспресо
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ДРЕБЕРІС - ДРЕЗДЕНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ 
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ДРЕБЕРІС: ЕКСПЕРТИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
УСПІШНО ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ ПОНАД 1400 КЛІЄНТІВ
З ПОНАД 50 ГАЛУЗЕЙ В
50 КРАЇНАХ НА 6 КОНТИНЕНТАХ
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I. Цілі проекту
II. Партнери проекту
III. Основні робочі кроки та часове планування
IV. Як функціонує ESCO
V. Визначення, тендер і оцінка варіанту використання
VI. Основні етапи та правові прогалини  
VII.Підсумки

ЗМІСТ
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• Мета проекту полягає в тому, щоб у постійному погодженні з 
регулятором, Львівським міським комунальним підприємством 
Львівводоканал та з Асоціацією підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» реалізувати 
пілотний проект щодо енергосервісного контракту. 

• Цей пілотний проект повинен служити для того, щоб з'ясувати питання, 
які стосуються його імплементації за українських умов та розробити 
форму використання цієї моделі фінансування, яка була б придатною 
з точки зору регулятора. 

• Потім вона може бути використана в аналогічній формі на всіх 
українських водоканалах.

• Сама пілотна інвестиція не є предметом цього проекту. Вона буде 
реалізована приватним інвестором, якого потрібно вибрати. 

ЦІЛІ ПРОЕКТУ
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ПАРТНЕРИ І ДОНОРИ ПРОЕКТУ
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Етапи проекту Період
I. Підготовка/планування проекту липень 2020
II. Аналіз правових рамкових умов серпень 2020
III. Ідентифікація цікавого з точки зору  потенціалу заощадження 
електроенергії  варіанту для використання на підприємстві 
«Львівводоканал»

серп.-жовт. 2020

IV. Опис технічних можливостей лист.-груд.2020
V. Розвиток проекту лист.-груд.2020
VI. Підготовка тендеру, зокрема розробка критеріїв оцінки січ.-бер. 2021

VII. Реалізація тендеру і відбір квіт.-черв 2021
VIII. Реалізація плану заощадження лип.-жовт. 2021
IX. Розробка рекомендацій для регуляторного опрацювання 
заходів контрактингу в Україні лип.-жовт. 2021

X. Дієва робота з громадськістю жовт.-лист. 2021
XI. Подальше опрацювання лист.-груд. 2021
XII. Укладання заключного звіту і документації груд.2021

ОСНОВНІ РОБОЧІ КРОКИ ТА ЧАСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
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Період реалізації проекту: з 1.07.2020 по 31.12.2021
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ЯК ФУНКЦІОНУЄ ESCO?
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Джерело: abracadabra-project.eu
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Вирішальними критеріями тут перш за все розглядаються:
• Обсяг можливого заощадження електроенергії і тривалість 

рефінансування інвестицій
• Можливість обмеження проекту і заощаджень електроенергії, які з 

нього випливають
• Можливість і форма розмежування власності
• Можливість калькуляції вхідних параметрів протягом періоду 

рефінансування
• В результаті оцінки виходить рейтинг потенційних проектів, а також 

потенційне виокремлення окремих проектів для подальшого 
дослідження.

• Проект, який найкраще підходить, вибирають для подальшого 
опрацювання.

ДЕФІНІЦІЯ ПРИДАТНОГО ВАРІАНТУ ВИКОРИСТАННЯ 
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• Важливим викликом під час підготовки тендеру для проекту 
контрактингу є те, що потрібно коректно визначити розрахункові 
параметри. 

• Тут потрібно передбачити можливу подальшу маніпуляцію даних. 
• З точки зору регулятора це має особливе значення, оскільки в іншому 

випадку не можна забезпечити, щоб платники були обтяжені цією 
ініціативою. 

• Водночас слід гарантувати, щоб інвестор мав відповідну інвестиційну 
безпеку. 

• З цією метою потрібно розробити відповідні показники, які дозволять 
здійснити однозначну оцінку цієї ініціативи.

РОЗРОБКА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ УСПІХУ

10



www.dreberis.com

• На основі визначених даних готується тендер.
• Тендер оголошує підприємство «Львівводоканал», як отримувач 

контрактингу. 
• Основний принцип тендеру – це те, що інвестиція здійснюється 

інвестором/надавачем контрактингу, однак відповідний ефект від 
заощадження розподіляється між Львівводоканалом та інвестором. 

• Інвестор залишається власником установки. 
• Угода контрактингу укладається на певний мінімальний термін. 
• На завершення цієї угоди об'єкт може перейти у власність 

Львівводоканалу. 

ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРУ
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Документи пропозиції і процедуру можна описати наступним чином:
• Вид тендеру
• Документи пропозиції 
• Обхід нерухомого майна
• Заплановані часові рамки проекту
• Основні принципи для підтвердження заощаджень 
• Вихідні показники витрат на електроенергію
• Відшкодування роботи підрядника
• Структура відшкодування
• Точки перетину і дані для проведення технічного обслуговування та 

усунення порушень
• Критерії оцінки пропозицій з порівняльною характеристикою
• Критерії оцінки, зокрема заощадження електроенергії, фінансова і 

технічна результативність учасника тендеру

ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРУ
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У визначення вартості капіталу входять наступні рамкові умови, прописані 
в тендерній документації:
• Часовий період розгляду
• Розмір орієнтовної ціни на заощадження CO2 (якщо розглядається)
• Зростання цін для динамічного розгляду економічності
• Відсоткова ставка
• Обсяг заощаджених витрат на електроенергію під час експлуатації по 

завершенню терміну дії угоди (розгляд життєвого циклу)
• На основі цих даних та інших критеріїв, залучених для оцінки 

пропозицій, на основі методу суб'єктивної вартості визначається 
переможець тендеру. 

ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ

13



www.dreberis.com

• Трудомісткий проект із значним ефектом передачі досвіду і знань

• Можливість реалізації залежить від інвестиційної безпеки, яку слід створити

• Німецький досвід може допомогти у ході його перенесення на українські 
рамкові умови 

ПІДСУМКИ
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ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЕСКО ТА ПРАВОВІ ПРОГАЛИНИ

15

1.
•Прийняття рішення про необхідність модернізації обладнання, закупівлю енергосервісу

2.
•Погодження переліку об’єктів, для яких необхідна закупівля енергосервісу з НКРЕКП

3.
•Розрахунок базового рівня споживання електроенергії

4.
•Затвердження місцевим органом виконавчої влади закупівлі енергосервісу та базового рівня споживання 

електроенергії

5.
•Підготовка тендерної документації (можливі консультації з потенційними ЕСКО-інвесторами)

6.
•Проведення тендеру на закупівлю енергосервісу через систему Prozorro. Консультації з потенційними ЕСКО-

інвесторами

7.
•Оцінка тендерних пропозицій та визначення переможця

8.
•Оголошення про намір укладення енергосервісного контракту та укладення контракту

9.
•Подання до НКРЕКП документації для затвердження енергосервісного договору та врахування виплат по ньому в 

тарифі

10.
•Затвердження контракту НКРЕКП

11.
•Початок виконання договору (погодженя проектної документації, оформлення дозвільних документів, введення в 

експлуатацію)

12.
•Реалізація ЕСКО-контракту та виплати за договором

13.
•Завершення договору (передача обладнання у власність та на баланс підприємства)

Не врегульовано як процедурно  має 
відбуватися узгодження об’єктів з 

НКРЕКП, перелік інформації та 
розрахунків по об’єктах, яку подає 

підприємство для погодження

Не передбачена можливість 
включення в тариф витрат на 

підготовку документації і  
енергоаудит підприємства

Не передбачено можливість внесення 
змін до затвердженого з врахуванням 

ЕСКО тарифу у випадку, якщо має місце 
затримка реалізації проекту

Cтрок дії ЕСКО договорів обмежений 
15 роками, що звужує сферу їх 

можливого застосування  заміни 
деякого обладнання

Необхідно затвердити перелік і форму 
інформації та розрахунків, які мають 

подаватися для узгодження

Не затверджена методика розрахунку
економії, напр. по NPV

Відсутність методики верифікації 
досягнутої економії, особливо при 

паралельних енергозберігаючх заходах

Які з проблем не враховані? Які з прогалин включати до плану роботи Робочої Групи? 



www.dreberis.com

1. Які критерії, щодо обирання об’єктів по яких треба проводити енергетичний аудит та в подальшому і
запроваджувати енергосервісні договори. ( терміни окупності, термін експлуатації обладнання ЕСКО). Еско
виконавець своїми силами проводить енергоаудит та доцільність проекту?

2. Не допускати включено до валових витрат коштів пов’язаних з обслуговуванням енергосервісного договору
(витрати на утримання обладнання) поки він не завершений та не переданий на баланс підприємства. ( лише
платежі за еско в рамках економії).

3. Введення в експлуатацію – як відбувається, хто вводить та хто приймає об’єкт, та з якого часу і які умови для
передачі об’єкту ?

4. Введений в експлуатацію об’єкт еско, до кого відноситься на баланс ? хто нараховує амортизацію та проводить
ремонтні роботи на обладнані та його обслуговування. (можливо на баланс еско компанії до повної виплати
водоканалом сум по еско договору, потім передається на баланс водоканалу, відповідним актом про що має бути
описано в еско договорі ?)

5. Як фіксуються показники спожиті об’єктом еско, або частина поліпшення еско у випадку часткової модернізації
ВНС /КНС. Яка процедура узгодження обсягів спожитих кВт*год (енергоресурсів) між сторонами договору.

6. У разі довгого терміну будівництва/реконструкції еско об’єкту, з якого часу починаються виплати по договору,
чим регламентовано, і як буде контролюватись з боку НКРЕКП. (по графіку до договору еско , в тариф
включається кошти щорічно на погашення еско ?, касовий розрив у разі зриву термінів завершення будівництва-
початку виплат.)

7. Яким чином буде погашено зобов’язання по еско договору та як буде процедурно закриватись еско договір.
Відсутність у сторін претензій по оплаті договору, до стану обладнання ? При передачі до водоканалу обладнання
переходять всі права на нього та технічної документація вся. Як бути з податковим та бухгалтерським обліком.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОТРИМАНІ ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
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 Проект енергосервісного договору 2019 (доповнений)
 ПОРЯДОК включення витрат, пов’язаних з впровадженням заходів з енергозбереження 

до  тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
 Послідовність дій для «Включення ЕСКО договорів до тарифу на ЦВП та ЦВВ» з 2019 

року
 Блок-схема «Послідовність дій для «Впровадження енергосервісних договорів на 

об’єктах підприємств ВКГ» з 2019 року»
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо формування енергосервісних договорів,  

спрямованих на енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності систем 
централізованого водопостачання та водовідведення підприємств, що здійснюють 
господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або 
водовідведення та є ліцензіатами НКРЕКП

 Додаток до Порядку ЕСКО щодо відрахувань коштів на витрати відповідно до 
енергосервісногих договорів за рахунок економії від впровадження енергоефективних 
заходів (спрощений та не кінцевий)

ОКРЕМІ ПРОЕКТИ ПРАВОВИХ АКТІВ

17Чи можемо будувати рішень на основі існуючих проектів правових актів?
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Склад Робочої групи
Білько Віктор Валерійович Заступник директора Департаменту 

технічного регулювання 
енергоефективності
Держенергоефективності

Горових Ігор Анатолійович Заступник директора Департаменту 
стратегічного розвитку 
Держенергоефективності

Сірий Ігор Володимирович Начальник відділу з енергоефективності, 
охорони праці та господарського 
забезпечення Держводагентства

Петрунін Дмитро Ігорович Директор Директорату 
енергоефективності Мінрегіону України

Фесюк Олексій 
Костянтинович

Заступник директора Департаменту із 
регулювання відносин у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення НКРЕКП

Голуб Руслан Петрович Експерт 

Магльований Євнен Експерт, екс-член НКРЕКП
Шкінь Олександр 
Михайлович

Директор Асоціації 
«Укрводоканалекологія»

Ванькович Дмитро 
Миколайович

В.о. директора ЛМКП «Львівводоканал»

Київводоканал

Основні завдання та порядок роботи

Зустрічі: Відеоконференції основы 
платформи Zoom щонайменше раз в місяць,
залежно від теми залучення інших експертів, 
в тч. з Німеччини

Основні завдання: Усунення перешкод для 
реалізації ESCO, Напрацювання рішень для 
заповнення правових прогалин, отримання 
зворотного звязку від реалізації проекту, 
поширення інформації про ЕСКО

Наступні кроки: визначення основних 
завдань і тем для опрацювання робочою 
групою

РОБОЧА ГРУПА З ВПРОВАДЖЕННЯ ESCO
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ДУЖЕ ДЯКУЮ І БАЖАЮ УСПІХІВ!
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DREBERIS- in Dresden
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